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1.

INTRODUCCIÓ

1.1. JUSTIFICACIÓ I OBJECTIUS
“La Safor, una de les comarques més dinàmiques pel que fa a la nostra
cultura, no compta dissortadament amb gaires estudis dialectals”. Aquesta
afirmació de Jordi Colomina, publicada en 1999, continua sent vàlida, en
certa mesura, setze anys després. L’embranzida que han pres els estudis
dialectològics al sud i al nord del País no han tingut correspondència a la
resta de comarques.
La Safor-Valldigna té per a mi una importància emotiva com a
comarca on he viscut una part de la infantesa i la joventut. Però aquest no
ha sigut l’únic factor decisiu a l’hora de triar l’espai geogràfic de l’estudi.
Lingüísticament presenta uns quants punts d’interés, com a comarca situada
entre el valencià central i el la variant mallorquinitzada de la Marina Alta
decorada, a més, amb un illot en la part central on s’ensordeixen les sibilants
sonores.
Convenia, a més, realitzar l’estudi lingüístic complet del valencià
tradicional de la Safor en un moment en què les tendències globalitzadores
comporten un cert trencament de la transmissió intergeneracional de
coneixements, alhora que es creen nous agents de transmissió de sabers i
costums (com els hàbits lingüístics), s’uniformitzen els parlars, creix la
pressió de llengües forànies, i s’acceleren els processos de substitució
lingüística, entre altres.
Tots aquests factors li sumaven interés a l’objecte d’estudi: les
generacions més fidels a la parla tradicional són les de més edat. El traspàs
dels més majors fa oblidar una part del passat, dels costums, de la cultura
tradicional i, amb això, van desapareixent algunes particularitats lingüístiques
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que han evolucionat gràcies a la singularitat d’uns factors demogràfics,
històrics o geogràfics irrepetibles.
L’objectiu d’aquesta tesi és fer una descripció detallada del parlar
dels pobles de la Safor tot i acarant les formes d’uns llocs amb les dels altres
dins el context del valencià meridional. L’estudi parteix d’entrevistes fetes
amb persones de més de seixanta anys i del buidatge d’obres publicades per
escriptors locals i incorpora, al final de cada apartat, un apèndix cartogràfic.
És important que els parlants coneguen les formes tradicionals i
genuïnes del parlar propi i que les usen i reivindiquen. És una tasca que ve
gran als currículums escolars, en els quals cap un model normatiu
necessàriament homogeni i molt vàlid per a situacions formals. Això no ha
de fer menysprear el valencià tradicional, ric, molt correcte, genuí en la
majoria de casos i ben digne de ser conegut, respectat i estimat sense cap
sentiment d’inferioritat pels factors externs que ha rebut o per la necessària
distància que manté amb la llengua normativa.
Aquest llibre vol retre homenatge a tots els habitants de la Safor que
secularment han transmés el valencià a les generacions posteriors. També a
les persones que han vingut de llocs amb altres llengües i s’han integrat al
poble i a la parla d’aquest.
1.2. METODOLOGIA
El treball parteix d’un buidatge previ de publicacions variades sobre el
valencià que es parla a la Safor i als pobles veïns. S’han pres notes tant
d’obres literàries de ficció com de no-ficció, d’estudis filològics o referits a
disciplines que pugueren aportar informació sobre el parlar local (botànica,
fauna, cultura popular, toponímia…). També s’han tingut en compte els
treballs dialectològics, especialment els que incloïen dades dels pobles
estudiats o de comarques no molt allunyades. Totes les anotacions preses
s’han classificat en una extensa base de dades i han aprofitat per elaborar un
qüestionari de més de 1.200 preguntes pertinents per estudiar les
característiques del nostre valencià.1 La llista de preguntes no ha estat
tancada durant el procés, sinó que se n’han anat eliminant i afegint.
He preguntat tot el qüestionari a informants de cada població que
reuniren una sèrie de condicions, les quals garanteixen que són
representants del parlar local: persones d’ambdós sexes, nascudes
preferiblement abans de 1940, amb un nivell d’estudis baix, que siguen fills
S’han utilitzat com a model els qüestionaris de l’Atles Lingüístic del Domini Català; l’Atles
Lingüístic de la Comunitat Valenciana; El parlar de la Marina Alta; De la dialectologia a la
variació lingüística: El cas del valencià meridional alacantí i l’Atlas lingüístico de la Península Ibérica.
1
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de gent de la mateixa localitat, que no n’hagen eixit durant períodes llargs,
etc. S’han entrevistat, segons les possibilitats, uns en grup i uns altres en
solitari, aprofitant més de 140 fotografies per facilitar la tasca. Puntualment
algun entrevistat no tenia el perfil que buscava perquè incomplia algun
requisit fins al punt que podia haver donat uns resultats diferents dels
esperats: he comprovat tot allò que només aquests havien respost amb nous
informants.2
La fase d’entrevistes s’ha realitzat entre 2008 i 2015. S’han
enregistrat en àudio i s’han tornat a escoltar senceres per poder confirmar
tot allò anotat in situ. A tots els pobles s’ha comptat amb diversos
informants, se’ls ha preguntat al llarg de diferents anys i havent transcrit
abans d’una entrevista la gravació anterior: així he pogut contrastar
respostes dubtoses. La quantitat d’hores gravades en cada poble varia, des
de les 16 hores d’entrevistes de Benifairó a les 7.30 de Daimús, tot i que s’ha
invertit una mitjana de 8.30 per poble de la Safor.
Tot i aquesta exhaustivitat, he de reconéixer que, inevitablement, hi
haurà errors. La dialectologia, lamentablement per als qui l’estudien, no és
una disciplina de blancs i negres, sense gamma de grisos: això ens obliga a
assumir un marge d’error necessari en cada treball que realitzem. La base de
dades compta amb centenars de milers de respostes (en molts casos
acumule cinc o sis respostes de diferents informants a una sola pregunta en
una sola localitat). Això, però, no és suficient per evitar incorreccions
puntuals o dades matisables: el fet de preguntar tot el qüestionari a diverses
persones de cada localitat obligaria a reduir-lo dràsticament. A més, sovint
hi ha més d’una resposta a una sola pregunta en una mateixa localitat
(algunes voltes només n’hauré identificat una), hi ha noms familiars o
informants que no confessen tota la trajectòria vital que han tingut. Ara bé,
aquest marge d’error reconegut sobre una base de dades de centenars de
milers de respostes ha de ser, necessàriament, mínim, cosa que garanteixen
la rigorositat del treball i la metodologia.
El resultat s’ha anat copiant en taules mitjançant un programa
informàtic de tractament de text. Cada resposta s’ha transcrit tantes voltes
com l’han dita els informants, si ha sigut necessari, i s’han fet constar les
inicials de la persona que n’ha dit cadascuna, per poder discriminar les dels
informants amb un perfil més arrelat al poble quan ha calgut fer-ho.
Aquestes taules es copiaven posteriorment unes al costat de les altres en un
programa de fulls de càlcul, de forma que cada columna corresponia a una
Són casos especials Castellonet de la Conquesta i el Pla de Corrals i, en menor mesura,
Terrateig i Alfauir, on la població que reunia totes les característiques simultàniament
era escassa o nul·la.
2
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localitat i cada fila, a una pregunta. Això ha facilitat molt el procés d’anàlisi i
la posterior mapificació d’alguns fenòmens i ha permés, amb més facilitat,
classificar on corresponguera les dades agafades als informants fora de
l’enquesta.
S’han estudiat tant els pobles que tenien ajuntament com els que no
(el Pla de Corrals i el Grau de Gandia; Beniopa i Benipeixcar, que van ser
absorbides per Gandia l’any 1964). No he pogut completar l’estudi de
Benipeixcar per falta d’informants, per la qual cosa no està representada
aquesta localitat en alguns mapes. Tampoc he pogut fer entrevistes a
Beniflà, perquè segons els contactes d’aquell poble ja no hi queda població
amb les característiques que necessitava. Tot i això, per la poca distància que
el separa de Beniarjó, deduïsc que hi hauria hagut poques sorpreses. No he
valorat estudiar la Drova perquè la població actual no porta prou
generacions com perquè s’hi haja creat un parlar prou uniforme i diferenciat.
Les dues famílies de xaloners que s’hi van instal·lar es van mesclar prompte
amb els barxers i no han romangut aïllades, cosa que hauria d’haver portat a
una assimilació dels xaloners al parlar de Barx. Tampoc he completat
l’estudi de Marxuquera: tot i que el vaig començar, va ser descartat durant el
procés. No vaig considerar que tinguera un parlar diferenciat i compartit per
la població local. En total, doncs, són 33 pobles (més Benipeixcar) els que
formen aquesta tesi.
He d’afegir, finalment, que aprofitant la beca concedida pel CEIC
Alfons el Vell de Gandia en 2013, vaig decidir ampliar l’abast de la tesi amb
un treball paral·lel encara en fase d’elaboració. Hi pretenc mapificar un
grapat de trets del valencià de la Safor però abraçant també els 15 pobles
veïns. Per això he creat un qüestionari més breu, d’unes 250 preguntes, i he
fet entrevistes en pobles veïns seguint la mateixa metodologia. Per garantir
l’originalitat del treball becat no inclouré ací aquesta informació de forma
detallada, però sí que aprofitaré puntualment els coneixements sobre el
parlar de comarques veïnes que hi he obtingut i faré quatre cèntims en les
conclusions sobre alguna diferència amb els pobles veïns. Comptant aquests
últims, han estat més de 290 individus entrevistats en 49 pobles.
Lògicament, ha sigut molt profitós haver publicat ja El valencià de la
Valldigna, estudi previ a la tesi, basat en el mateix qüestionari i la mateixa
metodologia, però limitat als cinc nuclis de població de la Valldigna. Aquella
monografia dialectal és l’esquelet a partir del qual bastiré aquesta d’ara, molt
més extensa i exhaustiva. Intentaré corregir, és clar, els pocs errors que he
identificar en l’estudi anterior.
A partir d’ara faré servir abreviatures en enumeracions i en
esquemes en compte del nom dels pobles. Són les que expose en el quadre
següent.
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Alfauir
Almiserà
Almoines
Barx
Bellreguard
Beniarjó
Benifairó de la Valldigna
Beniopa

LA SAFOR
Ador L'Alqueria
de
Comtessa
Alf
Llocnou
Almi Miramar
Almo Oliva
Barx Palma de Gandia
Bell
Palmera
Bjó
Piles
Bfró Potries
Bpa
Rafelcofer

Benipeixcar
Benirredrà
Castellonet de la Conquesta
Daimús
El Pla de Corrals
Gandia
Guardamar
La Font d'en Carròs

Bpx
Bdrà
Cas
Dai
Pla
Ga
Gua
Fo

Ador

la Alqu

El Real de Gandia
Ròtova
Simat de la Valldigna
Tavernes de la Valldigna
Vilallonga
Xeraco
Xeresa
la Valldigna (Tav, Bfró,
Si, Pla, Barx)

Lloc
Mi
Ol
Pma
Pra
Pi
Po
Raf
Real
Ròt
Si
Tav
Vi
Xco
Xsa
Valld

1.3. INFORMANTS
Lliste a continuació els noms de les persones a qui he entrevistat i, entre
parèntesi i al costat del nom del poble, el de la persona o persones que
m’han ajudat a contactar amb ells. He d’agrair-los, a tots, el temps i l’esforç
que m’han dedicat: gràcies a la seua paciència (en alguns casos quasi infinita)
s’ha pogut fer aquesta tesi.
Ador (Vicent Maria Sarrió)
Francisco Miñana Pastor (1919)
Vicente Estruch Mascarell (1926)
Manuel Cloquell Faus (1933)
Mila Estruch Estruch (1953)
Milagros Mascarell Miñana (1935)

Alfauir (Olívia Peiró, Mónica Fluixà
Cloquell)
Manuel Tavallo Balbastre (1935)
Vicenta Peiró (1933)
Rosa Peiró Marzal
Isabel Faus Camarena, ‘Isabeleta’
(1916)
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Almiserà (Xavi Martínez)
Teresa Sanfélix Estruch (1930)
Fernando Camarena Climent (1936)
José Luís Camarena (1941)
Alberto Signes Artells (1939)
José Mascarell (1936)
Pedro Mascarell (1940)
Remedios Martínez Climent
Pep Martínez Faus (1944)
Almoines (Batiste Malonda, Júlia Llorca
Tauste)
Carmen Font Olaso (1933)
José Deusa Morcillo (1934)
Bautista Llopis i Deusa (1932)
Vicenta Lázaro Morant (1933)
Consuelo Perelló Llopis (1938)
Juan García Gregori (1930)
Ismael Reig Nadal (1925)
Juaquín García García (1933)
Vicent Millet Bohigues (1935)
Emilio Llorca (1941)
L’Alqueria de la Comtessa (Vicent
Gràcia, Maite Peiró i Rubén Galera)
Vicenta Pellicer Aracil (1940)
Salvador Pajaron (1930)
Pascual García Miñana (1936)
Vicente Gracía Calafat (1935)
Trini Verdú Calafat (1937)
Ángeles Català (1937)
Rosa González (1930)
Matilde Calafat (1936)
Salvador González (1931)
Josefa Escrivà (1928)
M. Monserrat Català Català (1926)
Rafael Marí (1944)
Barx (Alfred Serrano Donet, Amalia
Donet Miñana, Evarist Donet Donet)
Amalia Donet Miñana (1922)
Francisco Mestre Montagut (1929)
Remigio Donet Donet (1946)
Miguel Donet Montagut (1921)
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Carmen Donet (1933)
Evarist Donet Donet (1930)
Jesús Donet Donet (1936)
Miguel Miñana Donet (1922)
Carmen Climent Donet (1926)
Luís Donet Montagut (1919)
Bellreguard (Ricard Ferrer Sarrió,
Germà Fornet Canet)
Vicente Ripollés Morant (1932)
Encarna Gregori García (1935)
Paco Ferrer Muñoz (1946)
Vicente Gadea Ibáñez (1940)
Elvira Llopis París (1924)
Vicent Muñoz (1928)
Rafael Marco Pellicer (1946)
Fernando Molió Pérez (1945)
Beniarjó (Daniel Estruch Morant)
Daniel Estruch Lorente (1934)
José Peiró Morant (1933)
Mariluz Estruch Lorente (1938)
Vicenta Faus Soler (1928)
Alfredo Benavent Estruch (1924)
Leonor Domínguez Moratal (1934)
Vicent Faus Soler (1939)
Josefa Morant Morant (1940)
Vicente Borràs (1933)
Benifairó de la Valldigna (Josep
Antoni Casanova)
Francisco Peris Plana (1917)
José Altur Llorca (1927)
Benjamín Casanova Pellicer (1942)
Amparo Casanova Pellicer (1929)
Josefa Pellicer Verger, ‘Justa’ (1923)
Vicente Mores Cors (1929)
María Ferrando Serra (1941)
María Alberola Pellicer (1911)
Vicent, ‘el Palut’ (1932)
Rosa Ferrando Alberola (1931)
Pepica Vercher Cuñat, ‘la Palera’
(1936)
Encarna Vercher Cuñat (1937)

Beniopa (Núria Villaplana, Esther
Morant)
Isabel Rubio Moragues (1930)
Emilio García Sanchis (1928)
Remedios Nácher García (1945)
Ángeles Arlandis Lloret (1933)
Jesús Selfa Torres (1930)
Elisa Pérez Viñarta, ‘Elia’ (1936)
Benipeixcar (Xelo Pla)
Hermínia Orengo
Paquita Martí Lorente
Francisca Romero Romero
José Luis Sendra Martí
Benirredrà (Xelo Pla, Vicent Puchol,
Josep Mas Martí)
Jesús Julio Braco (1927)
Vicent Puchol (1937)
Jesús Julio Escrivà (1956)
Vicente Camarena Sigalat (1942)
Ximo Carbó Camarena (1936)
Castellonet de la Conquesta (Anna
Igualde, Esther Morant)
Rosario García García (1927)
Ángel Català Gracia (1933)
Leopoldo Andrés Esteban Moratal
(1932)
Tomeu Balbastre García (1931)
Justa García Martínez (1934)
Daimús (Francesc Piera Monjo i
Salvador Alemany)
Carmen Falquet Escrivà
Salvador C. Romero (1929)
María Monjo Martí (1925)
David Ferrer Escrivà (1926)
Francisco Planes Planes (1935)
El Grau de Gandia (Anna Minyana,
Isma Lli González)
Encarna Martí Reig (1931)
Amparo Rodríguez Tur (1919)
Juan Cano Sebastià (1931)

La Font d’en Carròs (Miquel Fuster,
Pilar Gregori Monzó)
Josefa Millet Escrivà (1944)
Asunción Monzó Bataller (1936)
Amparo Millet Pons (1937)
Rosa Verdú Gregori (1936)
Elisa Fuster Escrivà (1936)
Maria Marí Fuster (1940)
Vicente Fuster Miret (1941)
María Loreto Fuster Miret (1935)
Júlia Fuster Fuster (1947)
Salvador Moreno Buch (1930)
Juan Moreno Buch
Vicente Boigues Fuster (1944)
Jesús Fuster Marí (1940)
Gandia (Elisa Faus, Carmen Vidal
Blasco, Toni Escolano)
José Miguel Moragues Lanáquera
(1952)
Jesús Aparisi Vila (1948)
Maria Vila (1924)
Carmen Mayor Soriano, ‘Carmeta’
(1928)
Pepita Sapena Gil (1924)
Amparo Quiles (1926)
Andrés Ferrer Balbastre (1927)
Guardamar (Ferran Seguí Sanmateu)
Isabel Brego Sempere (1931)
Gloria Poquet Climent (1923)
Paco Brego Sempere (1929)
Llocnou (Anna Igualde, Amanda
Martínez)
Rafael Penalva (1928)
Ricardo Igualde Climent (1936)
Amparo Artés Signes (1929)
José Espí Signes (1929)
Paquita Faus Montagut (1935)
Conxa Pla Espí (1928)
Carmen Martínez Camarena (1922)
Andreu Martínez Gregori (1925)
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Miramar (Joan Palomares, Paula Escrivà
Costa)
Bienvenida Domingo Caudeli (1921)
Salvadora Bertó Caudeli (1926)
Andrés Cànoves Cànoves (1934)
Andrés Caudeli (1928)
Pilar Bertó Felipa (1933)
Juaquín Cànoves Cànoves (1930)
Isabel Cànoves Cànoves (1928)
Juaquín Femenia (1932)
Oliva (Maria José Blay Garcia, Miquel
Morell Gorrita)
Francisco Gisbert Navarro (1937)
María Tercero Jordà (1932)
Teresa Rodríguez Torres (1934)
Pepe Morató Soler (1936)
Palma (Vicent Sarrió)
José Vidal Soler (1923)
Francisco Mascarell Arlandis (1934)
Juan Ortolà Roig (1921)
Palmera (Facund Puig Muñoz)
Álvaro Català Velló (1933)
Ángeles Todolí Solves (1932)
José Barber Muñoz (1928)
Rosario Todolí Solbes (1935)
Vicente Todolí (1931)
Piles (Casimir Nalda, Suni Fuster Ribes,
Carla Barreres Morant)
María Dolores Torregrosa Nalda
(1928)
Amparo Estruch Torregrosa (1932)
María Ferrando Sanchis (1933)
Bautista Cardona Ausina (1931)
Eusebio Morant (1929)
Rosa Sanchis Collado (1943)
Rosa Pons Guillem (1934)
María Tur Cots (1939)
El Pla de Corrals
Marina Santandreu San Eleuterio
(1937)
Anita Solanes Palomares (1924)
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Miguel Santandreu San Eleuterio
Mari Carmen Santandreu Cabanes
(1950)
Carmen Palomares Santandreu (1943)
María Santandreu Ferrer (1947)
Angelita Palomares Vidal (1937)
Antonio Saneleuterio Palomares (1944)
Felicidad Saneleuterio Palomares
(1934)
Potries (Lídia Bo, Hèctor Gràcia)
Irene Ibiza Navarro (1947)
Maria Amparo Ibiza Navarro (1952)
Carmencita Ibiza Navarro (1942)
Lolita Ibiza Navarro (1937)
Vicenta Navarro Morant (1931)
Ángel Gregori Domínguez (1934)
Concha García (1937)
Rafelcofer (Macià Monfort, María del
Carmen Castillo, Ximo Sastre)
María Femenia Escrivà (1937)
Miguel Castillo Rocher (1935)
Elvira Monserrat Escrivà (1943)
Francisco Rocher Máñez (1936)
El Real de Gandia (Gustavo Llorca
Pascual i Batiste Malonda, Carmen
Vidal Blasco)
Pepita Pascual Mas (1947)
Luis Llorca Blai (1941)
Juan Solbes Mira (1945)
Rafael Signes Peiró (1933)
Francisco Signes (1926)
Vicente Peiró Sarrió (1932)
José Solbes Mira (1952)
Amparo Signes (1934)
Ròtova (Roser Soler Piera, Esther
Morant, Jordi Puig)
María Salud (1933)
Clara Balbastre García (1931)
Felicidad Balbastre Polop (1941)
Rosita Camarena Polop (1934)
María Pérez Cardona (1936)

Alberto García García (1924)
Rosario Muñoz (1927)
Vicente Faios Buigues (1931)
Josefa Climent Navarro (1931)
Miguel Puig Penalva (1943)
Simat de la Valldigna (Assum
Ferrando Brines, Josep Vidal Donet,
Lucía Salinas Burguera)
Vicente Brines Langa (1930)
Juan Castelló Ciscar (1930)
Ángel Fons Ferrando (1920)
María Oltra Mogort (1917)
Trinidad Revert (1920)
José Vidal Martínez (1928)
Carmen Donet Climent (1930)
Mercedes Plancha (1938)
José Burguera Sancho (1938)
José Mansanet (1933)
Tavernes de la Valldigna (Amparo
Palomares, Mari Palomares, Vicent
Martínez Palomares, Mari Carmen
Magraner Palomares, Rosa Magraner
Grau)
Lola Gascon Enguix (1924)
Josefa Peiró Pallàs (1933)
Remedios Brines Monleón (1919)
Maria Magraner Grau (1924)
Emilio Martínez Salom (1933)
Pepica Palomares Felis (1936)
Llorenç Magraner (1934)
Carmen Palomares (1937)

Rosa Grau Almiñana (1932)
Pura Talens (1940)
Vilallonga (Gràcia Llàcer Alemany,
Gemma Palmer)
Francisco Llácer Mascarell (1938)
Salvador Sanchis Calafat (1933)
Ángela Mascarell Blanquer (1932)
Jesús García Martí (1934)
Emilio Cloquell, Mascarell (1934)
Pedro Roig Mascarell (1925)
Bautista Ribes Aparici (1932)
Francisco Ferrando Ferrando (1945)
Josefa Almúnia Esteban (1950)
Pepe Martí Ribes (1948)
Vicente Pavía Rocher (1941)
Xeraco (Rafa Campos i Toni Martí)
Salvador Cervera Ferrer (1928)
Isabel Luís Ferrer (1927)
Rosa Bofí Torres (1934)
Xeresa (Felip Lloret Sanfélix)
Joan Peiró Caballero (1931)
Antonio Castelló Balanguer (1926)
Carmen Arlandis Vitoria (1928)
Isabel Moscardó Castelló (1937)
Antonio Gorrita Castelló (1929)
Àngela Castelló Salvat (1930)
Emilio Moscardó Sanantonio (1943)
Maria Teresa Chulià Roselló (1938)
Carme Roselló Sorribas (1931)
Carmen Armengol Alberola (1926)

1.4. ESTUDIS ANTERIORS
Els primers estudis sobre el parlar comarcal (almenys sobre el lèxic d’Oliva)
són molt anteriors al naixement de la dialectologia com a disciplina. Es
tracta de dos treballs de Joan Antoni Mayans (1718-1801): Vocabulari
valencià-castellà i Refranes y sentencias recogidas por el canónigo Mayans, els dos
manuscrits i inèdits, dels quals ens ha arribat poca informació. Lògicament,
no segueixen els paràmetres actuals dels estudis dialectològics, però sí que
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deixen constància de mots i expressions que situa geogràficament (en
especial a Oliva, el seu poble natal) i en alguns casos els contrasta amb la
forma d’algun altre lloc de parla catalana.3
Cent anys després de la mort de l’humanista d’Oliva, Mossén
Antoni Maria Alcover va visitar Gandia: fou el 29 d’abril de 1901 i sembla
que el manacorí va aprofitar aquest primer viatge per prendre notes sobre el
parlar local. Un any després, l’u de maig de 1902, hi va tornar i va fer
entrevistes a Beniopa, l’endemà a Oliva i el dia 3 a Simat. Posteriorment va
fer noves excursions filològiques a la Safor: el 6 i 7 de juliol de 1918
entrevistà un grup d’alumnes dels escolapis de Gandia.4 L’11 de juliol, a
Silla, interrogà un fraret de la Font d’en Carròs i un altre de l’Alqueria de la
Comtessa. El 8 i 9 de novembre de 1921 entrevistà a fons un llaurador
d’Ador durant l’estada a Alcoi; el 12 i 13 del mateix mes el dediquen
Alcover, Moll i Mossén Jaume Sastre a fer preguntes amb deteniment a
xiquetes del col·legi de monges Carmelites, xiquets del col·legi dels
Escolapis i llauradors, tots de Gandia.5 Bona part de les anotacions queden
reflectides en alguns volums del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana
(BDLC), sobretot en els volums 4 (1909) i 9 (1917)6 i en la publicació entre
1929 i 1932 de La flexió verbal en els dialectes catalans.7 Posteriorment, moltes
dades passaren a formar part de l’admirable Diccionari Català-Valencià-Balear
(1926-1962) i, afortunadament, algunes de les que no en van formar part es
poden trobar hui en l’edició electrònica dels Quaderns de camp de les eixides
filològiques.8
La primera anotació d’Alcover sobre el parlar de la Safor data de
1903: en el 15é fascicle del BDLC I, corresponent als mesos d’abril-octubre,
deixa constància de la concordança entre del participi i el pronom de CD en
Casanova (1999) i Conca i Salvador (1989).
http://taller.iec.cat/filologica/alcover/documents/10BDLC_10.pdf, pàg. 231-232
[consultat el 8-8-15].
5 http://taller.iec.cat/filologica/alcover/documents/12BDLC_12.pdf, pàg. 371-372 i
375- 378 [consultat el 8-8-15]. A la pàgina 375 diu que “venguí a estudiar aquest dialecte
l’any 1901, l’any 1902, l’any 1918 i ara”, cosa que fa pensar que durant el viatge de 1901
va aprofitar per fer anotacions per al seu projecte, cosa que no havia indicat
anteriorment.
6 http://taller.iec.cat/filologica/alcover/documents/4BDLC_04.pdf (“El català devant
els filòlecs estranjers. Una mica de dialectologia catalana”, a partir de l’apartat VII (“Les
vocals
tòniques”,
pàg.
308-438),
http://taller.iec.cat/filologica/alcover/documents/9BDLC_09.pdf.
(“Estudis
de
sintaxis dialectal catalana”, pàg. 15-47, 63-82, on analitza els pronoms febles).
7 També consultable en línia http://espm.iec.cat/fvdc/.
8 http://espm.iec.cat/qc-alcover/ [consultat el 8-8-2015]. Són nombroses les d’Ador i
Gandia.
3
4
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posició preverbal a Oliva i a Simat (pàg. 626): “«La mare? L’ha vista… »
(Simat de la Valldigna) ”, “«L’ha deixà (deixada) en terra…» (Oliva)”. Dos
anys després, en 1905, es publicà el famós treball de Hadwiger sobre
l’harmonia vocàlica on anomena el cas de Gandia.9
En el tercer fascicle del BDLC IV, corresponent a abril-maig de
1908, deixa constància que “La a àtona […] a Gandia y altres bandes, essent
final y àtona, sona casi com o, axò es, molt nasal: v. gr. Gandio, Cocentajno,
Xàtivo escolo, robo (roba), etc.”. En el fascicle 9, 1908-1909, dins la sèrie
d’articles “El català devant els filòlecs estranjers”, inclou “Una mica de
Dialectologia catalana”, que entre les pàgines 308 i 438 estudia amb detall el
vocalisme i consonantisme arreu del domini lingüístic. Hi deixa constància
que:10









A Oliva “la -a final dels noms en singular sona -e ordinariament” (pàg.
337).
La -a final sona [o], sobretot si en la síl·laba anterior hi ha -o-, -u- o -i- a
“Gandia i pobles de s’horta” i la Font d’en Carròs (pàg. 339-340).
A Gandia “la a de mAnducare […] sona i dins el mot mIndzà [menjar]”
(pàg. 343).
“La i àtona sona u […] dins el mot Unflat < Inflat” a Gandia (pàg. 344).
“Fan sonar ben poc, casi gens, la -j, devant [ʃ] si és intervocàlica, i ben
clara si es final” a Oliva, Bellreguard i Simat de la Valldigna. Fan sonar
la /j/ de /ʃ/ en posició intervocàlica i final (kajʃa, calajʃ) a Gandia. No
presenta /j/ en posició intervocàlica però sí en posició final Oliva,
Bellreguard i Simat. No la fan sonar mai “pobles de l’horta de Gandia”
ni la Font d’en Carròs (pàg. 349-350).
A Vilallonga, diferIEnsia< differEntia (pàg. 368).
“La [Ʒ] inicial […] la fan []” Beniopa i els altres pobles de l’horta de
Gandia, Simat de la Valldigna, Vilallonga. En canvi, ensordeixen la []
en [] “tots els pobles que parlen pitxat”, com Alzira, Carcaixent i
Gandia (pàg. 377-380): “i aixi, en lloc de dir metge, viatge, gent, monja, xop,
xic, punxa, arxiu, pronuncien: metxe, viatxe, txent, montxa, txop, txic, puntxa,
artxiu”.11

Hadwiger (1905).
Anote només les referències a la Safor, completament descontextualitzades de la
referència als altres pobles: deixar-ne constància seria més enriquidor, però faria
llarguíssima aquesta introducció. N’el·lidisc algunes que considere de poc interés.
11 Els exemples són del fascicle V del volum VII, corresponent a agost de 1912, pàg.
157, “Observacions sobre fonètica, morfología i ortografía”.
9

10
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És freqüent la vocalització de la l en u. A Simat: donoliua < donàlila (pàg.
395-396).
Es pronuncia la -r final “a la major part del reyne de València”, com a
Oliva, Gandia i pobles de l’Horta de Gandia i Simat (pàg. 401).
A Oliva no es pronuncia la r medial de l’auxiliar del verb anar en el
plural ni en la segona persona singular: va[e]s, và[e]m, và[e]u, va[e]n (pàg.
404).
A Gandia diuen: [ʎ]awda en compte de [ʎ]auna < lamina (pàg. 407).
“La n també devegades torna m.[…] Tot el reyne de València, Catalunya
occidental i les Balears el pronom nos l’hem transformat en mos […]
Gandia, Simat de la Valldigna” (pàg. 409).
S’elideix la -d- intervocàlica en les desinències -ida, -uda, -ada, i -ador a
Gandia, Simat de la Valldigna, Vilallonga i quasi tot el PV. “Trobàrem
que ben sovint no fan la elisió de la -d- a n-el singular” a Oliva (pàg.
414-415).
Es pronuncia la -t final dels grups -nt i -lt a Gandia i pobles de l’Horta
de Gandia, Simat i Vilallonga (pàg. 416-417).

En el fascicle I del volum IX, corresponent a gener-març de 1916,
escriu “Estudis de Sintaxis dialectal catalana” (pàg. 15-47). Hi anota un bon
grapat de pronunciacions i combinacions de pronoms febles de Simat,
Beniopa, Gandia, Vilallonga i Oliva. Seria massa extens anotar-les totes,
però sí que destacaré aquelles més interessants:
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Ús del pronom se per a la primera persona del plural, reflexiu o recíproc,
a Gandia (“no s·e presentem”), Oliva (“vegem-S·E”), Simat (tornem-S·E a
casa) i Vilallonga (arreglem-S·E) (pàg. 20 i 32).
Ús del pronom se per a la segona persona del plural, reflexiu o recíproc,
a Gandia: S’embarcareu, veritat?; a Oliva (enteneu-S·E); a Simat (arretgleu-S·E
[s·e] si poreu) i a Vilallonga (moveu-S·E [s·e] un poc) (pàg. 21-22 i 33). Tant
aquest ús com l’anterior no devien ser generals: tot seguit vorem casos
de mos i vos amb el mateix valor.
A Vilallonga, “ELS vaig vore passar” no afig una -e entre el pronom i el
verb (pàg. 22-23).
Ús de la forma ne en posició preverbal i sense combinar amb un altre
pronom a Simat: NE feren un’altra (pàg. 26).
A Gandia i a Oliva, en les oracions imperatives, fan tònics els sufixos
pronominals: a Oliva: “veníen a vore-LÁ”; a Gandia: “ès mester vore-LÁ”
(pàg. 27).






Els pronoms el i els postverbals poden esdevindre -lo, -los quan van
precedits de vocal: a Gandia i Beniopa: “venim de vóre-LO”; “¡quin disgust
no tíndre-LO viu el meu pare!” (pàg. 30).
Pronunciació [os] del pronom vos “quant la forma verbal precedent
acaba en vocal”: a Vilallonga: “arretgleu-OS” (pàg. 32).
En imperatiu, pèrdua de la -m de la 1a persona plural i de la -u de la
segona persona del plural davant els pronoms mos i vos: a Oliva (poséMOS allà tots, abaixe-VOS de tot) i a Simat (doné-MOS les mans) (pàg. 46).
Combinacions de pronoms:
o Combinació de pronoms CD+CI no reflexiu preverbal: li’l, li’ls
a Gandia, Beniopa, Oliva i Simat: eixe tinter jo no LI’L venc; jo no
LI’LS torne (els llibres) (pàg. 64-65); en posició postverbal, -li’l, li-lo, -li’ls i -li-los postverbals a Gandia i Beniopa; -li’l, -li’ls a
Vilallonga i Simat. A més, a Simat: la taronja dona-LI-LA!; tornaLI-UA(la)! afica-LI-UA(la)! tanca-LI-UA(la)! (pàg. 76-78).
o Pèrdua de la -s de mos i vos en algunes combinacions de pronoms
a Beniopa: El qui MO l’ha fet ès ell (pàg. 72).
o A Gandia: anem-S·EN! ane(m)-MO(S)-NÉS! ane(m)-MO(S)’N!;
anev-O(S)’N! anev-O(S)-NÉS! aneu-S·E’N! (pàg. 74-76).
o La combinació -los-ho a Gandia, Beniopa i Oliva (vullc dir-LOSHO), pot ser ‘ls-ho a Gandia i Beniopa (venía per di’LS-HO) (pàg.
78).

Al fascicle VII del BDLC X, corresponent a octubre-desembre de
1918, escriu el “Dietari de l’eixida pel Regne de València i Catalunya
occidental, 1918” (pàg. 209-316). En la pàg. 231 explica l’entrevista a uns
xiquets de Gandia en la qual “me surt la forma de primera persona singular
de perfet simple, acabada no en -í (diguí, tinguí, vinguí) sinó en -é (jo digué, jo
tingué, jo begué)”. Els escolapis neguen que aquesta forma existisca, “però un
jovenot de Palma d’Ador (l’Horta de Gandia) se sostén fort que allà s’usa”.
L’endemà confirma aquesta desinència amb els mateixos escolanets, observa
que “es molt notable la -a de Gandia. Derrera o, i, u tóniques (dona,
companyia, venguda) sona -o; derrera les altres vocals tòniques sona -ǝ o -a”.
També anota que “a Gandia parlen apitxat, això ès, fan -tx- la -tj- (fuTXir
per fuTGir) i ss la z (cossir per cozir); però no confonen casi may la v ab la b.”,
que el parlar local mostra “preferència per les formes del subjuntiu en -gam, gau” i fa sonar la -r dels infinitius. En la pàg. 313 deixa caure que a Gandia (i
altres zones) no es pronuncia la -v- en 2a persona del singular ni en el plural
dels imperfets de la primera conjugació.
Al fascicle V del BDLC XII, corresponent a gener-juny de 1922 fa
un nou “Dietari de l’Eixida Filològica per tot Catalunya i el Reyne de
21

València de dia 26 de juny fins a 23 de novembre de 1921” (pàg. 178-397).
Hi relata l’entrevista al llaurador d’Ador Francesc Puig i Morant (deixa
constància de l’ús de la paraula ferraments) i les noves entrevistes a Gandia
(anota un grapadet de paraules locals, com atmetles, quereilles, andívies, ancisam,
ràvens, magallons, fesols, cacabasses [sic], llimes, ambercochs, pavies, alborsos, albargines
o ferraments).
En 1914, Pere Barnils publicà “El parlar «apitxat»”, un articlet de 9
pàgines on descrivia les característiques d’aquest subdialecte i deixava
constància, com ja havia fet Alcover, que Gandia constitueix un illot en
l’ensordiment de les sibilants sonores i que no confon /b/ i /v/. Eixos dos
fets li generen un grapat de dubtes i suposicions que va formulant sobre
quan es va generar, per què i com va arribar a la ciutat ducal.
Unes altres publicacions que mereixen un esment, més per la data
primerenca que per les aportacions dialectals que fan, són les dues
topografies mèdiques del principi de segle XX: dediquen un apartat a
“lenguaje y derivados” i un altre a fer llargues llistes d’animals i plantes
locals amb els noms científic, castellà i valencià (que sovint, però no sempre,
és el nom local). La primera és la de José Izquierdo sobre Ròtova (1911) i la
segona, la de Vicente Grau Bono sobre Tavernes (1927).12
El rotoví comença destacant que el poble s’expressa “mediante
vocablos que integran el dialecto valenciano, entremezclados con voces
exóticas y arcaicas (algunas arábigas) y, tal cual palabra castellana
corrompida por el uso”. Continua demanant un
“estudio filológico de la comarca para demostrar la influencia,
que han venido ejerciendo en el lenguaje los factores del
medio […] ante el hecho evidente de que cada localidad de la
misma, en una zona tan reducida, presenta una entonación
particular en la música del lenguaje, que permite distinguir a
sus genuinos pobladores”.
Continua afirmant que el parlar local és de transició entre els de “las
provincias de Valencia y Alicante”,
“cuya vocabulización participa por igual de la que es propia a
aquellas dos […] y claramente se advierte que el dialecto
valenciano que en ella se habla tiene rasgos comunes al que
sale de labios de los huertanos de Valencia y al de los
campesinos de la Marina (Alicante), tanto en la construcción y
giros como en la pronunciación”.
12

Izquierdo (2000:143-145) i Grau (1927).
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Quant a la descripció, destaca que “la a suena con vistas a la o”
(supose que es refereix a l’harmonia vocàlica), que “los diptongos en los
vocablos suelen modificarse con frecuencia […] dicen auia por aigua, veure
por vore [sic], feía por fea, hiava por hiavía, etc.” i la pronunciació d’ “ans y
enáns por aváns”.
El de Tavernes aprofita per informar que “expresa su pueblo [de
Tavernes] su pensamiento en lenguaje valenciano, la «dolça parla»”, en la
variant “valenciano alicantí”, menys influïda pel castellà que “la variedad
llamada «apitjat»”. Acte seguit en descriu algunes característiques: la metàtesi
crompar, que no s’usa la primera persona del passat simple (es diu vaig anar i
no aní), que es pronuncia ammel·ler amb una /m/ llarga i que les consonants
finals de paraules com damunt i dalt sonen fortes. S’adonà també que “la
gente baja concede a la a sonido de ao en muchas palabras, como taronjao,
portao, etc.” i entre parèntesi: “(parlar en la boca plena)”. 13
Entre setembre de 1934 i febrer de 1935 es publicà a Las Provincias
una secció anomenada Recogiendo fichas, que responia a una crida feta des
d’aquest diari per recopilar paraules en perill d’extinció de cara a l’eventual
elaboració d’un diccionari valencià. Possiblement l’aportació més generosa
fou la d’Enric Pla Martí, farmacèutic nascut a Bèlgida i instal·lat a Oliva que,
segons Garcia Frasquet, va arreplegar “més de tres mil fitxes, molt ben
estructurades i, algunes, bastant valuoses, pròpies del vocabulari valencià.”14
Només n’han restat les que va publicar en el diari, ja que al final de la
Guerra Civil saquejaren la seua biblioteca.
El 28 de setembre de 1935 Manuel Sanchis Guarner entrevistà un
llaurador de Beniopa (de mare pegolina i pare rotoví) per al malaguanyat
projecte de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Afortunadament, la part
referida al País Valencià ha tingut prou sort: deixant de banda l’únic volum
publicat (bé que amb defectes),15 la resta està disponible d’una o d’una altra
forma: la primera meitat, el qüestionari I (fonètica i morfosintaxi) es troba
disponible en la xarxa (l’original manuscrit de Manuel Sanchis Guarner,
escannejat);16 una altra part (qüestionari II) ha sigut estudiada pel doctor
Vicent-Ferran Garcia Perales, si bé encara roman inèdita.17
Els següents a investigar el parlar comarcal són Joan Coromines i
Joseph Gulsoy. Les seues eixides filològiques no es poden datar amb la
precisió de les d’Alcover, però sí que se sap que entre 1962 i 1963 van visitar
diversos pobles de la Safor (Tavernes, Benifairó, Simat, Barx, Xeraco,
Grau Bono (1927:82).
Garcia Frasquet (1991).
15 Garcia Perales (2002).
16 http://westernlinguistics.ca/alpi/db_login.php.
17 Garcia Perales (1995).
13
14
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Gandia, la Font d’en Carròs, Miramar, Vilallonga…). El resultat està dispers
en una extensíssima obra, especialment en el Diccionari Etimològic i
Complementari de la Llengua Catalana i l’Onomàsticon Cataloniae.18
Poc després, el juliol de 1969, Joaquim Rafel, professor a la
Universitat de Barcelona, féu una enquesta lingüística a Simat i una altra a
l’Alqueria de la Comtessa durant tres dies per a l’ambiciós Atles Lingüístic del
Domini Català, un projecte gestat durant més de cinquanta anys que encara
està en procés de publicació (en format ALDC i PALDC), on es reflecteix
lèxic dels dos pobles en el context del domini lingüístic català.
Al llarg de les últimes dècades s’han publicat alguns altres estudis
sobre el parlar comarcal. Mereixen una atenció especial dos treballs: en
primer lloc, el breu però interessant treball de Vicent Escrivà Caudeli, Els
parlars de les Riberes i la Safor: les harmonies vocàliques, es va editar en 1992 en
una tirada reduïda i no comercial. En segon lloc, El valencià de la Valldigna,
que analitza el parlar dels cinc nuclis de població més septentrionals de la
Safor. També destaca, per la quantitat d’informació que aporta, el volum
cartogràfic d’El parlar de la Marina Alta de Vicent Beltran, els mapes del qual
inclouen els resultats dels pobles saforencs d’Oliva, Vilallonga i la Font d’en
Carròs.19
N’hi ha hagut més, com altres dos treballs d’Escrivà Caudeli sobre
l’apitjat de Gandia i sobre el pas de /a/ final a [ε] 20; els tres volums
bellíssims del Costumari botànic de Joan Pellicer, que arrepleguen centenars de
noms de plantes al costat del nom del poble on s’han arreplegat; la
caracterització del parlar de la Safor de Vicent Beltran per contextualitzar el
parlar de la Marina Alta21 i alguns altres treballs centrats en un sol poble,
com els articles de llibre de festes de Nathalie Torres sobre el parlar de
Xeraco, el de Francesc Piera sobre el de Daimús (els dos incideixen en la
presència de mallorquinismes),22 o apartats de llibres dedicats a lèxic de
Vilallonga, al parlar de Miramar o als mallorquinismes de Xeresa.23
Tenim un testimoni preciós d’aquella visita, el text de llibre de festes “Recordança
inoblidable”, de Francesc Giner, que relata l’experiència d’haver acompanyat els dos
homenots
durant
l’entrevista
a
Tavernes
[consultable
ací:
http://delescreusalmontgo.blogspot.com.es/2015/06/joan-coromines-i-joseph-gulsoyla.html].
19 Beltran (2005), volum II.
20 Morant i Escrivà (1987), Escrivà (1992a) i Escrivà (1993).
21 Beltran (2011:245-246).
22 Torres (1994) i Piera (1985).
23 El lèxic de Vilallonga és a Mascarell Gosp (1977:223-241), el de Miramar a Garcia
Frasquet (2015:139-165) i el de Xeresa, Lloret i Mas (2012:229-236). Encara hi podríem
afegir Bataller (1979) pel grapat de noms de jocs infantils que situa en pobles de la
18
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També cal esmentar unes altres obres centrades en àrees
geogràfiques veïnes o més vastes que inclouen informació de la Safor, com
les referències a la Font d’en Carròs a l’estudi de Colomina sobre la Marina
Baixa24 o les dades que ha anat avançant i estudiant Joan Veny en els
diversos estudis derivats de l’ALDC.25
No voldria deixar de costat, encara que no siguen estudis, alguns
treballs d’autor saforenc que s’aproximen al centre d’interés d’aquesta tesi.
La novel·la Al cor la quimereta, d’Encarna Sant-Celoni Verger, arreplega
moltes paraules i expressions valleres tant en el cos de la novel·la com en
l’apèndix final. Els diccionaris de Francesc Ferrer Pastor (de la Font d’en
Carròs) i de Vicent Pascual (de Benifairó de la Valldigna), han incorporat
nombrosos mots valencians a obres lexicogràfiques entre els quals trobem
també (lògicament) lèxic saforenc.
Tot i aquests excel·lents treballs, fets alguns pels millors filòlegs que
hem tingut, mai ningú no ha fet un estudi complet del parlar de la comarca.
Com deia Jordi Colomina, “la Safor, una de les comarques més dinàmiques
pel que fa a la nostra cultura, no compta dissortadament amb gaires estudis
dialectals”.26 Aquest buit no afecta només la nostra comarca: tant el nord
com el sud del País Valencià són molt rics quant a publicacions filològiques
i dialectals, mentre que hi ha un ampli desert (amb xicotets oasis, això sí)
que va des del sud de la Safor fins a l’àrea que comprenia l’antiga diòcesi de
Tortosa.
1.5. DESCRIPCIÓ GEOGRÀFICA DE LA ZONA ESTUDIADA
La Safor és una comarca que no ha tingut una delimitació clara. Els factors
històrics i geogràfics marquen divisòries diferents, com indicava Josep
Camarena.27 La combinació d’aquests factors dibuixa una comarca que
exclou la Valldigna (amb o sense Barx). L’actual comarcalització ha fixat uns
límits clars, tot i que el sentiment de comarca de la Valldigna ha portat en
diversos casos a l’ús del nom Safor-Valldigna.

Safor; Villaplana (1988) pels noms de vertebrats de la comarca (però no els situa en cap
poble) o l’arreplega de noms de peixos d’Esteve (1887), autor de la Font.
24 Colomina (1991).
25 En destaquem Veny (1976) i Veny (1978) per la quantitat d’informació i per la
repercussió que han tingut com a primera descripció detallada del valencià meridional.
26 Colomina (1999:110).
27 Mora (1988:27).
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MAPA 1: Situació de la Safor dins els territoris de parla catalana.
La comarca té una extensió de 430 km2 i una població de 176.544
persones.28 La major part (76.497) es concentra a Gandia, que inclou en el
seu terme municipal el Grau i els antics pobles Benipeixcar i Beniopa, ara
absorbits administrativament per la ciutat. Els altres dos nuclis urbans
destacats són Oliva (26.782) i Tavernes (17.822). La resta de localitats,
exceptuant-hi Xeraco (5.907) no arriben als 5.000 habitants, les 8 més
menudes, ni tan sols arriben als 1.000.
Gandia ha actuat al llarg del segle XX com a nucli d’atracció de
persones dels pobles veïns. La importància històrica de la ciutat és patent en
la llista de personatges il·lustres que han tingut relació amb aquesta o en el
patrimoni històric que conserva. Més recentment, el fet de ser el nucli
comercial a través del Prado, el port o l’estació de ferrocarril (per anomenar
tres elements importants) han fet que la vida dels pobles propers girara, en
bona part, al voltant de Gandia. L’arribada de persones de localitats veïnes
al llarg del segle XX ha estat tan gran que ha sigut molt difícil trobar
gandians que foren majors de 70 i que tingueren els dos pares,
simultàniament, de Gandia.

Dades de 2014 segons Padró Municipal Continu: Revisió del Padró Municipal,
http://www.ive.es/ive/bdm/res_optimo.php [consultat el 18-8-15]
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MAPA 2 Antics termes de Beniopa i Benipeixcar, Fontavella (1952:96).

Si observem l’orografia, la comarca presenta planes cap a la costa,
creuades per rius, i muntanyes cap a l’interior que tanquen la comarca i en
dibuixen els límits. La majoria de localitats se situen a les zones de plana i a
prop de cursos d’aigua. Així, al nord, queda la subcomarca de la Valldigna,
regada per la Vaca i tancada completament per muntanyes però oberta cap a
la mar. Només Barx i el Pla de Corrals se situen en zones elevades. Més al
sud hi ha Xeraco i Xeresa, visitats de prop pel mateix riu i per altres
barrancs, en una altra plana litoral tancada pel Mondúber. Aquesta darrera
muntanya i l’elevació que la continua i que acaba coronada pel castell de
Bairén, els separa de la subcomarca de l’Horta de Gandia, que queda
tancada al nord pel Mondúber, a l’oest per la serra Falconera i la d’Ador i
pel sud per la de la Safor, que dóna nom a la comarca. Per la part litoral, la
Safor queda completament oberta: no hi ha ni una sola elevació en la línia
de platja.
L’Horta de Gandia està formada per la capital comarcal i tota una
sèrie de pobles que han tingut una relació molt estreta amb aquesta.
Coincideix aquest espai amb el que ocupen els rius Serpis i Vernissa, una
plana sobre la qual s’han fet lloances famoses a la fertilitat de les terres, com
les de Cavanilles i d’Escolano. Això, potser, explicaria la sorprenent
concentració de poblacions en un espai reduït. De fet, si sumem als pobles
de l’Horta de Gandia els quatre costaners de la falla (Daimús, Guardamar,
Miramar i Piles), Palma i Ador i els de la Vall del Vernissa, arribem a
comptar 27 pobles amuntonats en la quarta part del territori comarcal.
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MAPA 3: Mapa d'ombres de la Safor elaborat a partir dels models de
l'Institut Cartogràfic Valencià
Això té repercussions ben diferents sobre els resultats que he
obtingut. La situació geogràfica ha marcat les interaccions entre pobles. Els
elements orogràfics que dificulten les comunicacions sovint coincideixen
amb isoglosses lingüístiques. A més, tot i la proximitat, els pobles de la part
sud han establit relacions fermes amb alguns localitats veïnes i molt
escadusseres amb els altres nuclis urbans propers. S’observa en l’entrevista
directa i en la fixació de xicotetes subcomarques que sovint coincideixen
amb els límits de diferents fenòmens lingüístics.
Cal recordar que la comarca no està completament aïllada i que a
més de les relacions entre els pobles que en formen part, hi ha les que
estableixen els pobles amb els veïns. Llocnou té una relació forta amb els
pobles de la Vall d’Albaida, cosa que es nota en determinades
característiques del parlar local (en ocasions, aquests trets de la comarca
veïna també s’estenen per altres llocs de la Vall de Vernissa). Algunes de les
característiques del parlar de la Ribera arriben fins a la Valldigna i el mateix
ocorre amb les del parlar de la Marina i els pobles del sud.

28

MAPA 4: Subcomarques segons Josep Camarena (Mora 1988:26-27).
Actualment, la pràctica totalitat de la comarca està dedicada al
monocultiu del taronger, cosa que s’observarà amb facilitat en l’aprartat de
lèxic. Les hortalisses han tingut una gran importància, que encara conserva
certa força, sobretot a l’Horta de Gandia. Els informants, però, encara
recorden el treball de l’arròs en zones abans de marjal i ara dessecades (o
perquè anaven a treballar de temporers a la Ribera). La presència de riuraus
(o de les runes i el record d’aquests) ens recorda, també, que no fa tantes
dècades la vinya cobria part del territori, igual com passava amb les
comarques veïnes del sud. Actualment la zona litoral està abocada al turisme
Demogràficament la comarca ha experimentat processos diversos al
llarg dels últims 65 anys. Els censos mostren, en general, una tendència a
l’augment de població en la majoria de localitats. Això no obstant, n’hi ha,
sobretot pobles xicotets i d’interior, que tendeixen a perdre població
(Alfauir), que s’estabilitzen i no en guanyen ni en perden molta (Almiserà).

29

Hi ha casos excepcionals, com el de Castellonet i Guardamar, que han
augmentat notablement el nombre d’habitants després de patir un procés de
despoblació que n’amenaçava la continuïtat. Això afecta, lògicament,
l’objecte d’estudi d’aquesta tesi, ja que la poca població autòctona, envellida,
no transmetrà el parlar local als nouvinguts, que sovint ocupen
urbanitzacions noves separades de l’antic poble i, en tot cas, no estableixen
relacions estretes amb els oriünds.
Cal destacar, també, el creixement ràpid dels tres nuclis més poblats:
Oliva ha duplicat, amb créixens, la població en 60 anys; Tavernes l’ha
augmentada un tercera part i Gandia pràcticament l’ha triplicada. S’observa,
doncs, una tendència a la concentració de població en localitats grans o
mitjanes, que incorporaran, o no, lingüísticament el nouvingut segons la
situació sociolingüística de partida. Així, mentre que el valencià ha tingut
una fortíssima vitalitat a Tavernes, que no ha tingut problemes per integrar
lingüísticament el nouvingut, Gandia va patir la interrupció
intergeneracional del valencià fa més de 50 anys.
Població/ habitants29

Cens
1950
Ador
1.242
Alfauir
440
Almiserà
295
Almoines
1.646
l’Alqueria de la Comtessa
1.554
Barx
976
Bellreguard
3.128
Beniarjó
1.363
Benifairó de la Valldigna
1.567
Beniflà
165
Benirredrà
816
Castellonet de la Conquesta
135
Daimús
1.316
la Font d’en Carròs
3.015
Gandia (inclou Beniopa, el Grau 20.100
i Benipeixcar)
Guardamar de la Safor
159
Llocnou de Sant Jeroni
681
Miramar
1.106
Oliva
13.343

Cens
1970
1.359
411
305
2.004
1.651
931
3.650
1.562
1.646
186
941
93
1.305
3.316
36.479

Cens
2001
1.237
357
247
1.709
1.421
1.207
3.912
1.217
1.692
221
1.322
139
1.922
3.190
59.850

Cens
2011
1.497
421
312
2.355
1.513
1.323
4.679
1.810
1.636
462
1.649
170
3.104
4.005
77.595

109
736
1.050
17.171

76
573
1.364
21.003

499
568
2.518
27.170

http://www.ive.es/ive/bdm/res_optimo.php, IVE, Censos de Població i Vivendes
2011. [consultat el 8-8-2015]
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Palma de Gandia
Palmera
Piles
Potries
Rafelcofer
el Real de Gandia
Ròtova
Simat de la Valldigna (inclou el
Pla de Corrals)
Tavernes de la Valldigna
Vilallonga
Xeraco
Xeresa
TOTAL

1.479
539
1.727
1.042
1.706
1.752
1.183
3337

1.685
590
1.925
1.092
1.556
1.892
1.388
3.442

1.586
618
2.148
937
1.367
1.870
1.259
3.092

1.791
1.017
2.801
988
1.460
2.234
1.291
3.576

12.168
2.918
3.126
2.028
86.052

15.009
3.524
3.813
2.130
112.951

16.523
3.696
5.142
1.882
142779

18.014
4.364
6.065
2.291
179.178

1.6. DESCRIPCIÓ HISTÒRICA DE LA ZONA ESTUDIADA
Per no eixir del centre d’interés de la tesi, centraré aquest apartat en uns
pocs moments que considere cabdals per a la configuració del parlar
comarcal. En primer lloc, l’arabització de la comarca que, com veurem, va
assimilar lingüísticament el conjunt de la població del territori que estudie. A
continuació, els dos grans processos de repoblació, essencials per a entendre
què som els valencians: el del segle XIII, posterior a les conquestes
cristianes; i el del segle XVII, que va retornar la presència humana a molts
llocs que havien quedat completament despoblats després de l’expulsió dels
moriscs.
1.6.1. Arabització de la Safor (713?-1609)
Si comence amb aquest període no és perquè l’íber i altres llengües que
s’han parlat als nostres pobles abans que l’àrab no hagen influït en la
configuració del valencià actual, sinó perquè aquestes recialles són menys en
nombre i més difícils d’avaluar que les rebudes de la comunitat musulmana.
Fins al segle VIII el territori que forma l’actual País Valencià estava
poc poblat i poc influït per la religió cristiana. La força de creences anteriors
i primitives degué facilitar l’assimilació dels autòctons a la població
musulmana arribada al llarg d’aquest segle, segurament enllumenats per una
religió forta, l’Islam, indestriable de la llengua de l’Alcorà, l’àrab. Tan
efectiva va ser l’arabització que al segle XIII, quan hi arriben les tropes
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cristianes de Jaume I, no queda ningú que parle aquella llengua antiga, sinó
que tota la població parla àrab.30
La major font de penetració d’arabismes arranca en la conquesta
cristiana i s’explica pels quatre segles de coexistència (més que convivència)
de les dues comunitats lingüístiques i religioses en un mateix espai. Algunes
de les paraules heretades de l’àrab que apareixeran en aquest treball són:
albargina, albelló, alcavó, alfàbega, alfals, alfarrassar, alforí, algeps, alacrà, alicates,
alifac, almàrsera, armut, arnadí, arròs, atovó, balda, cofa, dula, fes, germil, jàssena,
matalaf, mandonguilla, quintal, rajola, safa, safareig, samaruc, saragüells, séquia, sorra,
taronja, taleca, tarquim… També ho són molts topònims, com Ador, Alfàndec,
Almiserà, Barx, Benifairó, Beniopa, Benirredrà, Benipeixcar, Beniarjó, la Drova,
Massalari, Rafelcofer, el Ràfol, el Real, Simat, Xara…
1.6.2. Primers pobladors de llengua catalana a la Safor
La Valldigna va ser conquerida per Jaume I al voltant de 124031 i el conjunt
de la Safor ho fou entre 1241 i 1242.32 Sembla que l’avançament de les
tropes cristianes s’efectuava amb certa facilitat gràcies a la successiva
rendició de la població musulmana que, recordem, eren els avantpassats de
les primeres persones que havien poblat aquestes terres. Els musulmans
continuaren vivint en els seus pobles i alqueries, en aquell temps menys
poblats que els actuals i molt més nombrosos.
Si pensem en la presència humana, poca coincidència devia haver-hi
entre la Safor com l’entenem hui i la d’aleshores. Com diu Guinot, en el
moment de la conquesta “la ciutat de Gandia no existia i […] la Safor es
caracteritzava per un paisatge dens d’alqueries menudes”,33 “una plèiade de
xicotets enclavaments, alguns vertaderament minúsculs i disseminats per
tota la planura al·luvial als peus de Bairén”.34 Molts d’aquests rafals i
alqueries desapareixeran amb el temps.
Pocs anys després de la conquesta del castell de Bairén es va crear
Gandia, vila cristiana envoltada d’alqueries mudèjars (de religió musulmana i
llengua àrab). Posteriorment, al nord de la comarca, es va fundar el monestir
Sobre aquest tema, vg. Epalza i Llobregat (1982). Està documentada la necessitat
d’intèrprets per permetre la comunicació entre la població arabòfona i la de llengua
romànica al País Valencià, també en la zona que comprén hui la Safor, com per
exemple, La Parra (2003:74), referida a l’alqueria de Benieto en 1244 o Barceló
(2011:168-170, 180) al segle XVII, algun home i la majoria de dones de la Valldigna al
XVII, abans de l’expulsió, encara necessitaven intèrpret per entendre’s amb les
autoritats cristianes.
31 Grau (2009:141).
32 Guinot (1999:185), volum I.
33 Ibidem.
34 La Parra (2003:76).
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de Simat (1298). El cenobi actuava com a centre del poder cristià, de
protecció dels habitants d’aquesta religió, i pilar sobre el qual se sostenia el
procés posterior de colonització, per la qual cosa va atraure pobladors
cristians.
La conquesta comporta l’arribada d’aragonesos i, sobretot, de
catalans, que van portar amb ells la seua llengua. El procés, però, és lent i
ple de vingudes i de fugides, cosa que complica l’estudi d’aquella primera
població cristiana. Per les dades que dóna Enric Guinot a partir de l’estudi
dels cognoms toponímics del Llibre de Repartiment, a Gandia hi hagué un
60% de pobladors amb cognoms referits a llocs de Catalunya i de l’actual
Franja d’Aragó i un 40% de no catalanoparlants (navarresos i aragonesos),
proporció que s’acaba anivellant amb l’estudi d’altres cognoms. Els
documents de la segona meitat del XIII donen a Guinot un 82% de catalans
i occitans i un 16,5% d’aragonesos-navarresos. Entre els catalans
predominen els que procedeixen de comarques orientals (la meitat; els de les
occidentals són la quarta part): “Gandia és, fins ara, el cas més clar,
juntament amb allò que sembla aportar la ciutat de València, d’arribada de
catalans orientals”.35
Els pobles propers que estudia Guinot, Alzira i Dénia, sembla que al
segle XIII també reben més catalans provinents de zones situades en l’actual
bloc lingüístic oriental que no de l’occidental; a Sueca estaven anivellats.36
Alguna coincidència lingüística actual podria vindre d’aquest moment, tot i
que això és complicat de demostrar. En tot cas, cal tindre present que el
valencià actual comença a formar-se a partir d’aquella població diversa que
ben prompte esdevingué monolingüe en llengua catalana. La influència
aragonesa es nota en aspectes fonètics, lèxics i morfològics de l’idioma
heretat (en aquest treball vorem aragonesismes com borrego, brullo, cego, coixo,
corder, gemecar, llanda, pando, romero, xulla …).
Per tant, els primers habitants de la Safor que parlaven català foren
aquells cristians que van ocupar Simat i el Ràfol (els últims a mitjan segle
XIV passaren a Tavernes), Gandia, la Font o els altres pocs llocs poblats per
cristians entre el XIII i el XVII. Aquesta població de llengua romànica serà
minoritària a la Safor fins a 1609, any en què s’expulsen els moriscs
(recordem: població de llengua àrab i religió musulmana). Durant quatrecents anys, doncs, hi ha hagut un cert contacte lingüístic entre cristians i
musulmans que vivien a l’antic Regne de València, cosa que explica la gran
presència d’arabismes en el valencià actual.

35
36

Guinot (1999:188), volum I.
Guinot (1999).
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1.6.3. Desaparició de l’àrab a la Safor i arribada de nous pobladors
La Safor del segle XVII tenia una configuració molt diferent de l’actual. No
hi havia res que la unificara com hui la coneixem: estava partida en diversos
senyorius, existien pobles que han desaparegut, se’n van formar de nous (el
cas de Llocnou, creat en 1607) i, a més, la majoria dels nuclis de població
eren habitats per moriscs. De fet, sembla que només Ròtova, Palma, Ador i
Alfauir eren cristians; Tavernes, Simat, Oliva, la Font d’en Carròs i Gandia,
eren mixts i, la resta, eren musulmans.
Aquesta distribució d’habitants explica la magnitud de la
despoblació generada en 1609. Alguns dels llocs afectats van quedar
definitivament deserts al llarg del segle XVII i els altres tardaren a recuperarse. Entre la gent que va vindre a repoblar la comarca van predominar els
que procedien del mateix Regne i, sobretot, de pobles propers als que es
reocuparen. Els col·lectius foranis més destacats quantitativament eren els
genovesos i, sobretot, els baleàrics.37
1.6.3.1.Repobladors mallorquins a la Safor al segle XVII38
S’ha parlat molt de la població mallorquina vinguda al segle XVII a la
Marina Alta i la Marina Baixa i de la influència que han deixat aquests
habitants en la parla i la cultura popular d’aquestes comarques. Ara bé, costa
trobar estudis referits a la Safor sobre el mateix aspecte: la menor proporció
d’illencs en aquesta comarca ha llevat interés al tema tot i que, com vorem,
eren majoria en alguns pobles i en uns altres representaven un percentatge
important de la població. Potser per això la majoria dels historiadors han
prestat poca atenció a la procedència dels repobladors.
Tot seguit faré un resum dels treballs històrics que tracten la
presència baleàrica en aquesta comarca al XVII per demostrar que el
contingent mallorquí va ser considerable en alguns pobles i que ha pogut
deixar una petjada en la parla actual, com ja han assenyalat diversos
investigadors.
Fontavella (1952:72) ja plantejava la intuïció que els mallorquins
devien abundar entre els repobladors de la Safor: “Es seguro que muchos de
los catalanes y mallorquines de esta nueva repoblación vinieron a la comarca
de Gandía, pues el pueblo de Lorcha junto a la huerta, totalmente
despoblado, revivió de nuevo gracias a los hombres llegados de Mallorca”.
La Parra (1992:84-93). Hi ha alguns estudis que tracten la influència de la població
genovesa en el valencià, com ara Segura (2003:298) o diversos treballs Francesc X.
Llorca referits a l’Illa Plana.
38 Ja en vaig fer una aproximació en “Alguns mallorquinismes a la parla de la Safor” (en
premsa), presentada a les II Jornades de repoblació mallorquina al sud valencià,
celebrades a Xaló el maig de 2012.
37
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Josep Costa (1978:90) va ser el primer a assenyalar que els illencs no només
abundaven a Tàrbena i a la Vall de Gallinera: també eren presents a totes les
comarques veïnes de la Marina Alta. De fet, n’identificava a Xeraco i a
Oliva, cosa que considerava natural atés que formaven part del feu del duc
de Gandia, emparentat amb el virrei de Mallorca i amb genoveses.39
Posteriorment diversos estudis històrics han acreditat aquesta
presència. Tot i això, no trobem gaires treballs que la xifren localment i això
fa difícil quantificar quin percentatge d’illencs hi havia en cada nucli urbà. A
més, el procés de repoblació va ser lent i els moviments dels repobladors
des d’un poble a un altre eren constants. Tot plegat impedeix agafar una
visió global, ja que les estadístiques poden referir-se a un moment
determinat o a gent volandera. A pesar d’aquestes dificultats, anote tot
seguit la informació que conec sobre la població mallorquina, menorquina i
eivissenca que va vindre a la comarca al segle XVII, ordenada de nord a sud.
A la Valldigna (exceptuant-hi Barx i el Pla de Corrals) en la Carta
Pobla de 1609 predomina la població de contrades properes, tot i que “un
20% provenia de Mallorca i Eivissa”.40 Ciscar Pallarés en documenta 21 a la
Valldigna en processos penals procedents, entre altres, de Ciutadella,
Manacor, Petra i Eivissa. La majoria d’aquests vivien a Tavernes, on en 1617
hi havia un carrer dels Mallorquins. Bona part d’ells, assenyala l’autor, ja han
desaparegut de la comarca en 1646.41 Això no obstant, és ben cert que se’n
queden, com ara els Sansaloni, cognom encara molt usual. Els mallorquins
eren majoria a Alcudiola i Massalalí, dos nuclis de població valldignencs que
s’abandonaren al segle XVII i la població dels quals degué acabar a
Tavernes.42 A Benifairó, la meitat dels huit repobladors extraregnícoles
identificats en 1646 eren mallorquins.43 De Simat, que era una vila mixta, i
de Barx, on va anar molta gent de l’Horta de Gandia, no hi ha gaire
informació sobre aquest aspecte.44
A Xeraco s’establiren molts illencs, sobretot eivissencs, fins al punt
que representen un 41,6% dels caps de família del cens de 1646.45 A Xeresa,
en canvi, vora el 66% de la població eren mallorquins: “La major part dels
nous repobladors que arrelen al poble de Xeresa després de 1614 són
Costa (1978) i La Parra (1992:89-90).
Casimiro (2010:356).
41 Ciscar (1997:292).
42 Casimiro i Sansaloni (1998:18-19) i Mas (2008).
43 Casimiro (1986:42) i Grau Escrihuela (2009:288).
44 Donet (2002:45 i 2007:54-56). A mitjan segle XIX van arribar a la Drova dues
famílies de Xaló que s’han fusionat amb la gent de Barx (Donet 2002:197). Podrien
haver deixat algun rastre puntual en la parla local.
45 Mas, Monjo i Mas (2010:153), també Torres Navarrete (2001).
39
40
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originaris de fora del regne de València: alguns d'ells eren castellans, però la
majoria foren mallorquins”.46
Quant a Gandia, La Parra arreplega un 12,5% d’illencs en un
registre de 240 persones de qui es coneix la procedència, cosa que ens pot
servir com a percentatge orientatiu i com a prova que aquesta població
degué ser important a l’actual capital comarcal.47 Ho corroboren la vintena
d’eivissencs que hi documenten Mas, Monjo i Mas,48 la desena de
menorquins i els quatre de Santa Margalida.49 A Beniopa, Benipeixcar i
Benirredrà, com vorem, s’establí un bon nombre de genovesos i algun
mallorquí.50
Vicent Mahiques destaca que la major part de gent que va a la Vall
del Vernissa i a Palma i Ador procedeixen dels pobles cristians que
conformen aquesta vall o de les comarques properes (la Vall d’Albaida
sobretot). Tot i això, detecta uns quants mallorquins presents a la segona
meitat del XVII a Castellonet, a Palma, que era vila cristiana, i suposa la
presència de no pocs a Ador, d’on no hi ha dades directes per manca
d’arxiu.51
Als quatre pobles costaners que hi ha entre Oliva i Gandia i a
Palmera devien concentrar-se, juntament amb Xeresa i Xeraco, les colònies
insulars més importants de la comarca. Segons Mas i Lloret (2012), Daimús
i l'Alquerieta de Guardamar van ser poblades, sobretot, per mallorquins.52
També destacaven a Miramar, on convivien amb una comunitat de
genovesos.53 De Piles hi ha menys informació: se sap que dues famílies
mallorquines de Xaló s’hi traslladaren i que hi havia uns quants eivissencs.
En devien ser menys que a Daimús i Guardamar, però no s’hauria de
menysprear aquest col·lectiu vista l’abundància que tenia als llocs veïns.54

Mas i Lloret (2012). Soler i Moscardó (2009:91) no identifiquen aquesta procedència i
afirmen que la majoria dels colons xeresans procedien de la Safor i les Riberes.
47 La Parra (1992:88).
48 Mas, Monjo i Mas (2010:164-167). Aquesta xifra podria triplicar-se si es confirmen
tots els possibles eivissencs.
49 Mas, Monjo i Mas (2007:22-25), Mas (2009:59).
50 Frasquet i Gil (2006:115) anomenen la família dels Mas.
51 Mahiques (2006:64-65).
52 A Mas, Monjo i Mas (2007:22-25) també es compten tres o quatre menorquins a
Daimús (de cognom Todolí) i quatre a Guardamar (Todolí i Pons). Barber (2010:117118) documenta mallorquins en les cartes pobla de Guardamar de 1635 (els Fiol, i
Server) i de 1646 (Ros i Vidal). Segons Soler i Moscardó (2009:91) a Daimús
predominaven els eivissencs i segons Soler (2011b:281), els mallorquins i els eivissencs.
53 Mas i Monjo (2002:58).
54 Mas i Monjo (2002:58) i Mas, Monjo i Mas (2010:168).
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Soler i Moscardó (2009:91) destaquen els molts genovesos que s’hi
establiren, tot i que no n’aporten cap prova.
Ben a prop hi ha Palmera, que “també fou repoblada també (sic)
amb una majoria de mallorquins, que portaren amb ell (sic) el culte a Sant
Antoni del Porquet i a la Mare de Déu de Lluc”.55 A Bellreguard
predominaven els valencians, però, a més, s’hi han identificat un grapat de
possibles eivissencs i algun mallorquí.56 Segons Abel Soler el cas de Beniarjó
sembla idèntic i el de Rafelcofer, paregut. 57 A Oliva, la major part dels qui
van repoblar el Raval, que és on hi havia els moriscs, eren els cristians vells
que habitaven la Vila: venien del mateix poble. Es compten, però, uns 20
mallorquins a la parròquia del Raval de sant Roc 58 i un grapat d’eivissencs.59
Finalment, a Vilallonga, predominen els colons de pobles i comarques veïns
i, entre els foranis, els eivissencs: dels 20 cognoms dels primers pobladors
dels que Ferrer Estruch pot identificar-ne la procedència, n’hi ha dos
d’Eivissa (Serra, Rosselló) i un de mallorquí (Nadal, que prèviament havia
anat a l’Orxa, cosa que fa pensar que segurament també fóra illenc el Calafat
del mateix poble).60
En alguns altres pobles s’ha destacat la presència testimonial
d’illencs: sembla que en són pocs al Real, on predominaven els habitants de
Teulada,61 i a Almoines, on van molts gandians i calpins i, com ja hem vist, a
Beniarjó i a Bellreguard.62 Finalment, la població de fora de la Corona va
predominar (en algun moment) en determinats llocs: a l’Alqueria de la
Comtessa hi havia molts castellans, mentre que els genovesos es
concentraven, com vorem tot seguit, a Benipeixcar, Benirredrà, Beniopa,
Guardamar, a Miramar, on hi havia també mallorquins i potser a Piles.
La presència de població balear, per tant, va ser desigual a la Safor:
no se’n pot fixar un percentatge clar a la majoria de pobles per manca de
dades i perquè aquest pot variar des de la presència testimonial al Grau fins
al predomini a Xeraco, Xeresa, Palmera, Daimús o Guardamar. En alguns
llocs, com a la Valldigna, Palma, Castellonet, Oliva o Gandia sembla que el
percentatge de mallorquins era remarcable, encara que no foren majoria
(mapa 5).
Soler i Jordà (2007:92).
Mas, Monjo i Mas (2010:163) i Soler i Torres (2006:191).
57 Soler (2007b: 138-140) per a Bellreguard; en Soler (2015:200), referit a Rafelcofer, no
anomena cap illenc.
58 Mas i Monjo (2002:58-59).
59 Mas, Monjo i Mas (2010:167-168).
60 Ferrer i Estruch (1986:280). Vg. també el treball de 2002 del mateix autor.
61 La Parra (1992:87) i Soler (2007c:154).
62 La Parra (2003:186) i Soler (2009:94).
55
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MAPA 5 Presència estimada de pobladors de fora del Regne de València al
segle XVII

Cal aclarir que la població insular degué influir menys en una vila de
cristians vells, com Oliva o Gandia, que en un lloc completament despoblat,
com Xeraco o Xeresa. Seria interessant que s’elaboraren estudis sobre la
presència de mallorquins als pobles de la Safor per poder comprovar amb
més fiabilitat en quin grau poden haver determinat la parla local. En tot cas,
ateses les dades anteriors, considere factible que hi haja mallorquinismes
lingüístics en uns quants pobles i, per anivellament, en alguns altres de la
comarca, tot i que aquests darrers haurien de ser-ne ben pocs perquè el total
de població mallorquina no és comparable al de la Marina Alta i, en conjunt,
devia representar una minoria amb menys capacitat d’influir. 63

Cal tindre present, com ja hem vist, el fet que tant Gandia com molts pobles propers
(Alzira, Dénia) van ser poblades al segle XIII per més catalans provinents de zones
situades en l’actual bloc lingüístic oriental que no de l’occidental (Guinot, 1999). Alguna
coincidència lingüística podria vindre d’aquest moment, tot i que això resulta més
complicat de demostrar.
63
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1.6.3.2.Repobladors genovesos a la Safor al segle XVII
L’altre col·lectiu extraregnícola que han destacat els historiadors per la
importància demogràfica que tingué és el dels genovesos. Joan Vives de
Canyamàs, ambaixador de l’emperador a Gènova, va promoure el trasllat
d’aquesta població fins al Regne de València. El matrimoni del VII duc de
Gandia, Carles Francesc, amb la néta de l’antic marqués de Finale (Ligúria)
degué facilitar les coses.64 Ja assenyalava La Parra (1992:83-87) que si bé en
el procés de repoblació Regne de València va predominar la població
autòctona, en el ducat de Gandia aquest procés estigué marcat per tres
factors: “la lentitud e inestabilidad de los primeros asentamientos”, el
predomini de la població valenciana i, no obstant això, la importància del
contingent genovés i mallorquí.
Els genovesos es van concentrar a Miramar, Benipeixcar, Benirredrà
i, en menor mesura, a Beniopa, a Guardamar (i podria ser que a Piles). El
mateix La Parra esmenta una llista d’habitants de Miramar i de Benipeixcar
en què són genovesos quasi el 30% de la primera localitat i vora un 28% de
la segona; un document de 1611 on diu que “Miramar, que era de moriscos
expulsos, el qual de presente está poblado de cristianos viejos, la mayor
parte de los quales son genoveses del Final”.
Posteriorment alguns historiadors han ampliat la llista de pobles
amb abundància de genovesos. La llista d’habitants de Barber (2010:117118) fa pensar que devien ser un bon nombre a Guardamar (Joan Braco,
Lluc Braco entre els 15 repobladors de la Carta pobla de 1635; Josep
Chaveli; 1687: els Orengo i Peiró). També sembla que n’eren molts a
Benirredrà: pel que diuen Frasquet i Gil (2006:115) el contingent genovés va
reanimar el procés repoblador en aquell poble durant la segona meitat del
XVII, paral·lelament al que ocorregué a Beniopa. Els cognoms d’aquests
eren Mafé, Orengo, Peyron, Chaveli i Saçio (Xaixo). Sobre Piles, Soler i
Moscardó (2009:91) destaquen els molts genovesos que s’hi establiren, tot i
que no n’aporten cap prova.
La presència de genovesos fora d’aquests pobles fou mínima,
assenyala La Parra: els pobladors d’una mateixa procedència acaben
concentrant-se en uns mateixos llocs i, fins i tot, contraent matrimoni
preferiblement entre ells.65 Ell mateix identifica només dos genovesos
(sobre 240 individus de procedència explícita) als llibres de matrimonis de la
Colegiata de Gandia. Lloret i Mas (2012:185-188) sobre més d’un centenar

La Parra (1992:89-90).
Descriuen el mateix comportament en la comunitat de repobladors mallorquins Mas i
Monjo (2002:91-96).
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de xeresans, només n’identifiquen dos de genovesos. Mahiques (2006:65)
només en troba un, establit a Alfauir, entre els set pobles que estudia.

MAPA 6 Procedència dels genovesos

Els genovesos procedien de pobles com Rezzo, Vilafranca de Mar,
Orco, Triora, Loano…66 (Vg. mapa 6). El que diu La Parra (1992:89 i
2003:192) fa pensar que predominaven els de Rezzo i en menor mesura els
de Triora. Cal dir que actualment només Vilafranca de Mar cau dins el
territori de llengua occitana, mentre que Rezzo hi fita pel costat italià i els
altres pobles ja cauen a l’altre costat de la frontera lingüística.
Queden en aquests pobles algunes resquicis d’aquell contingent
genovés, com ara els cognoms (Mafé, Peiró, Orengo, Capellino, Breco…),
segons alguns també van portar hàbits culinaris com les bosses de polp
farcides d’arròs que es fan a Miramar, els figatells67 o la interjecció catso, que
compartim amb italians, si bé juga contra aquesta hipòtesi l’extensió
geogràfica del mot. Caldrà comprovar amb més deteniment si la variant
provençal occitana o el lígur italià han deixat més petjades en el parlar local,
especialment en el dels pobles on la població genovesa era més important.
Un cas diferent és el posterior dels maltesos: en el segle XVIII en
van arribar un grapat a la Valldigna, cosa encara present en la consciència
històrica, en els cognoms d’alguns vallers (Mifsud, Vela i altres) i en la

66
67

La Parra (1992:91).
Segons Soler i Moscardó (2009:91) són els figatelli de Gènova, Còrsega i Sardenya.
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malnonímia local (el Maltés).68 El fet que arribaren a pobles consolidats
demogràficament i lingüísticament minva la capacitat d’influència d’aquest
col·lectiu, tot i que no es pot descartar que hagen deixat alguna petjada
puntual en el valencià local.
1.7. SITUACIÓ SOCIOLINGÜÍSTICA ACTUAL
Diversos estudis demostren que la Safor i les comarques limítrofes són de
les que més fidelitat lingüística presenten dins el País Valencià. Les dades
més recents de què disposem quant a coneixement del valencià a la Safor i a
cada poble són dels censos de població de 2001, de 1991 i, amb uns
resultats menys detallats, de 2011. Les xifres de 2001 presenten errors: si
acarem les dades de Barx i de Simat de 1991 i de 2011 s’observa amb
facilitat que el canvi radical en el percentatge de parlants no es correspon
amb un canvi de població total.69
Podem obtindre el percentatge de gent que declara que no sabia
parlar en valencià sumant els resultats de “no l’entén”, “l’entén però no el
parla” i “l’entén i el llig però no el parla”. D’una altra banda, la suma de “el
sap parlar”, “el sap parlar i llegir” i “el sap parlar, llegir i escriure”, ens
donarà el total de població que declarava que el sabia parlar (cosa que no vol
dir, necessàriament, que ho fera habitualment). Els resultats per localitats
són els següents.

Ador
Alf

CENS
1991
No el
parla
%
2,1
2,8

CENS
2001
No el
parla
%
16,5
10,6

CENS
2011
No el
parla
%
-

CENS
1991
El sap
parlar
%
97,9
97,2

CENS
2001
El sap
parlar
%
83,5
89,4

CENS
2011
El sap
parlar
%
-

Vg. Gironés i Sicluna (2002), Grau (2009:364) i el treball de malnoms de Terrés
(1986).
69 Segons les dades de 2001 (http://www.ine.es/censo/es/consulta.jsp#), només 25
persones de Barx (d’un total de 1.041 habitants) sabien parlar valencià. A Simat en són
1.335 de 3.006. Això és clarament fals: el total de població dels dos pobles ha
augmentat poc entre 1991 i 2001 i la diferència en la capacitat de parlar és abismal. A
Tavernes es passa d’un 8,8% de persones que no parlen valencià a un 21,9%, tot i que la
població augmenta només 350 habitants. A Benifairó les dades són més paregudes a les
de 1991.
68
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Almi
Almo
Barx
Bell
Bjó
Bfró
Beniflà
Bdrà
Cas
Dai
Ga
Gua
Alqu
Fo
Lloc
Mi
Ol
Pma
Pra
Pi
Po
Raf
Real
Rò
Si
Tav
Vi
Xco
Xsa
Total

3,1
4,7
10,1
10,8
10,6
7,1
22,2
16,4
5,6
10,8
20
26,8
9,9
4,3
5,4
10,7
13,7
4,5
4,6
6,9
5,9
3,3
8,5
2,2
2,9
8,7
3,5
5,2
4,5
13,1

12,1
19,7
97,2
17,1
24,1
11,3
42,5
16,0
36,7
51,5
33,0
21,1
16,1
34,3
6,6
29,0
25,3
12,0
28,2
37,2
11,2
38,8
16,4
7,2
45,7
23,9
16,2
13,1
11,7
28,1

17,2
14,6
17,6
32,9
16,8
25,8
28,4
19,3
17,0
11,6
16,5
20,3
22,2
12,6
26,0

96,9
95,3
89,9
89,2
89,4
92,9
77,8
83,6
94,4
89,2
80
73,2
90,1
95,7
94,6
89,3
86,3
95,5
95,4
93,1
94,1
96,7
91,5
97,8
97,1
91,3
96,5
94,8
95,5
86,9

87,9
80,3
2,8
82,9
75,9
88,7
57,5
84,0
63,3
48,5
67,0
78,9
83,9
65,7
93,4
71,0
74,7
88,0
71,8
62,8
88,8
61,2
83,6
92,8
54,3
76,1
83,8
86,9
88,3
71,9

població de la Safor en 1991 126.862
població de la Safor en 2001 142.274
població de la Safor en 2011 172.796
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82,5
84,7
79,6
67,1
83,3
74,2
71,6
80,6
81,7
84,5
83,5
79,7
76,3
86,1
74

MAPA 7: Coneixement del valencià en el cens de 1991

MAPA 8: Coneixement del valencià en el cens de 2001
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MAPA 9: Coneixement del valencià en el cens de 2011
En 1991 s’observen dues zones segons el percentatge de
valencianoparlants. D’una banda, una majoria de pobles amb més d’un 90%
de persones que declaren que el saben parlar. D’una altra, Gandia i alguns
pobles veïns (Barx, possiblement per la Drova; Daimús, Guardamar,
Miramar, Bellreguard, Beniarjó i Beniflà) i Oliva que no arriben al 90%. La
davallada en 10 anys és dràstic. Dels 21 pobles que superaven el 90% de
parlants en 1991 s’ha passat a només dos: Llocnou i Ròtova. Sense comptar
aquesta parella, només 14 superen el 80% i alguns arriben a xifres inferiors
al 50%. El cens de 2011 no facilita les dades de pobles de menys de 2.000
habitants ni xifres inferiors a 10 en una pregunta. Això no obstant, amb les
dades disponibles, es veu una lleu remuntada de la capacitat de parlar en
valencià (d’un 71% es passa a un 74% en xifres absolutes a la Safor). El
mapa de percentatges de coneixement de 2011 continua assemblant-se molt
més al de 2001 que no al de 1991: pareix que la situació s’estabilitza després
de la davallada, però no avança cap a la capacitat de parlar-lo de la pràctica
totalitat de la població que es veia en 1991.
A més de la informació dels censos hi ha enquestes d’àmbit
supracomarcal fetes en 2005 i 2010 pel Servei d’Investigació i Estudis
Sociolingüístics (SIES) de la Generalitat Valenciana: les dades dels nostres
pobles formen part de la regió Alcoi-Gandia, formada per la Safor, la
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Marina Alta, el Comtat, la Vall d’Albaida i l’Alcoià. En l’enquesta de maigjuny de 2010, aquesta regió compta amb un 73,6% de respostes afirmatives
a “sap parlar bastant bé” o “sap parlar perfectament”. Aquest percentatge és
pràcticament idèntic a l’obtingut per la Safor en el cens de 2011.
El contrapunt a la bona salut del valencià a la comarca (formulada
amb moltes reserves, com hem vist) el posa la ciutat de Gandia, que no ha
escapat del procés de substitució lingüística que ha anat afectant primer les
grans ciutats valencianes i, després, les mitjanes. La interrupció de la
transmissió intergeneracional del valencià havia començat tímidament,
testimonialment, a la segona meitat del XIX: alguns elements de l’alta
artistocràcia local ja parlaven en castellà als fills. Ens en dóna testimoni
Ignasi Mora: “Josep Rausell i Ribas (1844-1917), que fou alcalde de Gandia
en diverses ocasions a finals del XIX i principis del XX […] prohibia i
castigava els seus fills si, posats a taula, parlaven en valencià”. 70 El procés
anirà avançant, tímidament, entre la classe alta, cosa que es vorà afavorida
pel desenllaç de la guerra civil. Com mostra Alandete (2008), no és fins al
llarg dels anys 60 que es va generalitzar la interrupció de la transmissió
intergeneracional del valencià a Gandia, igual com havia ocorregut
prèviament a València i a Alacant.71 A més, aquest fet coincideix
cronològicament amb la vinguda d’immigració castellana (Albacete, Ciudad
Real, Jaén, Conca),72 a qui la situació política i sociolingüística que es van
trobar no els facilità l’aprenentatge ni la transmissió del valencià. El resultat
en els anys 80, segons Ignasi Mora, era que “mentre els adults parlen
normalment en valencià entre ells ―també hi ha aquell exemplar sense
contenció mental que parla indistintament i esquizofrènicament en valencià i
en castellà―, els seus fills parlen en castellà, si exceptuem els fills dels
sectors més culturitzats”.73
Paral·lelament, però, en cercles compromesos, nasqué un corrent
desestigmatitzador del valencià, que a partir dels anys 80 comptarà amb una
nova política lingüística menys lingüicida. “La política lingüística ampliadora
de l’ús de la llengua tingué diversos efectes segons la realitat on s’aplicava.
Als pobles on no havia arribat el procés de substitució lingüística el va parar
en gran manera. A les ciutats grans, amplià el coneixement però sembla que
escassament l’ús”. A Gandia significà un gran canvi, però no suficient com
per “integrar lingüísticament els nouvinguts” ni per revertir la transmissió
intergeneracional del castellà i retornar-la al valencià. Alandete (2008:32)
Mora (1983:103-104), dins DDAA, El llibre de la Safor.
Segons dóna a entendre en Alandete (2008:29) la pràctica totalitat de pares de
gandians ja parlaven en castellà als fills l’any 1978.
72 Camarena (2002:31), Alonso (2011:170).
73 Mora (1983:105).
70
71
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observa en els anys següents una certa recuperació de l’ús de valencià entre
pares i fills, tímida, però recuperació al cap i a la fi.
Com s’explica, doncs, que Gandia continue amb un 67% de parlants
del valencià en el cens de 2011? Els grans números dels censos, com déiem,
mostren el percentatge de població que el sap parlar, no el que realment el
parla ni el que transmet la llengua a la generació següent. Una part de la
població major el coneix perquè no li ha afectat, encara, el trencament de la
transmissió de pares a fills. La població més jove el sap parlar perquè l’aprén
a escola, en faça o no ús. Fins i tot aquells que el saben parlar però que
practiquen sistemàticament una ocultació idiomàtica compten entre el
percentatge dels valencianoparlants. Les grans xifres dels censos, doncs,
deixen uns buits importants sense radiografiar.
La tendència negativa de la Safor és idèntica a la que ha
experimentat el valencià a tot el País entre 1991 i 2005. Així, un estudi dels
sociolingüistes Antoni Mas i Brauli Montoya 74 mostra com entre aquests
anys:
 A tots els territoris del País Valencià ha decrescut un 14,4%
el nombre de persones que parla en valencià i un 12,6% el
que l’entén. La regió Alcoi-Gandia ha perdut un 12% de
parlants en el període, tot i que la tendència negativa
comença en 1991.
 Fins a 2005 va augmentar el percentatge de gent capaç de
llegir i escriure en valencià; de 2005 a 2010 ha decrescut.
 Cada vegada hi ha menys gent que considere que cal usar
més el valencià.
Alguns dels factors que han pogut incidir en aquesta tendència
negativa són l’augment d’un milió d’habitants entre 1991 i 2010 (900.000
dels quals entre 2001 i 2010) i la irrupció de governs de dretes a la
Generalitat Valenciana que han interromput el tímid procés de planificació
lingüística començat pels governs anteriors. El primer factor no es pot
imputar únicament a la població forània, un bon nombre dels quals s’ha
integrat a la societat valenciana en castellà. Els autòctons valencianoparlants
els han dificultat l’aprenentatge de la llengua, ja que una bona part d’aquests
s’adrecen als nouvinguts en castellà i així els impedeixen la integració real a
la nova societat.
És per això que la relativa bona salut del valencià a la Safor no
hauria de portar a una actitud d’autocomplaença, ja que està imbricat,
juntament amb tot el territori valencià, en una tendència negativa quant al
coneixement i l’ús del valencià i quant a l’actitud dels parlants sobre aquest.
74

Mas i Montoya (2011).
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Convé, per tant, mantenir i incrementar accions de planificació lingüística si
es vol redreçar la situació.
Cal dir, per acabar, que aquests estudis també mostren alguns punts
esperançadors, com ara la força de la nostra llengua a Internet o el
progressiu guany de prestigi social. Això, però, no és suficient per poder
invertir un procés de substitució lingüística que fa tres-cents anys que va
començar i que està avançant més que mai en les últimes dècades.

1.8. EL VALENCIÀ MERIDIONAL
La Safor està situada en un punt clau en la divisòria entre el valencià
meridional i el central. D’una banda, els pobles del nord, sobretot per
l’interior, estan ben a prop de l’àrea on s’ensordeixen les sibilants sonores,
característica principal del valencià central. De fet, Alzira, el terme del qual
fita amb el de Benifairó, no distingeix la pronunciació de casa i caça, joc i xoc,
entre altres. D’una altra banda, tant Gandia com alguns nuclis poblacionals
veïns (Benipeixcar i el Grau) formen un xicotet illot dins el valencià
meridional on s’ensordeixen les sibilants. Això ha afavorit que en alguns
estudis s’haja encabit aquests llocs dins el valencià central, ja que participen
de la característica marcada sovint com a definitòria d’aquest dialecte. Potser
siga la falta d’estudis dialectològics sobre el centre del País Valencià el que
ha possibilitat que el valencià central es reduïsca a la presència, o no, de dos
o tres trets. Els estudis més recents ja el caracteritzen amb més.75 Per evitar
el reduccionisme i la simplificació excessius, consideraré el parlar dels llocs
de la Safor que ensordeixen les sibilants com a valencià meridional que
presenta aquesta característica en comú amb el central.
Els filòlegs anomenen valencià meridional la variant que es parla al sud
del valencià central, en la qual, per tant, s’insereix la Safor. Tradicionalment
s’ha considerat el valencià meridional un dialecte “aparentment uniforme”
tot i que “constitueix, lingüísticament, una terra de contrastos […] La
condició de terres repoblades del domini valencià, amb un fons antic ja
heterogeni de catalans occidentals i orientals i aragonesos, amb successives
onades immigratòries i àdhuc amb transvasaments de població dins de les
mateixes comarques valencianes, a conseqüència de l’expulsió dels moriscs,
són fets que marquen decididament el mestissatge lingüístic del valencià
meridional”.76

75
76

Vegeu, per exemple, la graella que segueix, treta de Beltran i Segura (2007).
Veny (1984:218).
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MAPA 10: El valencià meridional i el valencià central respecte de la Safor
El valencià meridional, això no obstant, està dividit en dos subdialectes: el
meridional alacantí, situat a grans trets al sud de la línia Biar-Busot, i el no
alacantí, que abraça, amb xicotetes excepcions, entre el Xúquer i aquesta
línia. El que ens ocupa, el no alacantí, ha estat identificat com a una variant
poc marcada del valencià,77 molt millor valorada que el valencià central i que
el meridional alacantí: si el primer s’ha estigmatitzat tradicionalment perquè
es considerava fonèticament empobridor, 78 el segon sovint s’ha associat
amb l’abundància de castellanismes sense valorar allò que té de genuí.
Aquestes han estat valoracions injustes i basades en prejudicis, si bé han
afavorit socialment el subdialecte que ací estudie.
Potser per això molts estudis defineixen el valencià meridional per
oposició a les altres variants valencianes, més que no per les característiques
pròpies, com si es percebera la base no marcada de la qual es distingeixen
els altres.79 Algunes de les peculiaritats que l’identifiquen són: conservació
de la distinció entre /v/ i /b/, // i //, // i //, /z/ i /s/ (al
contrari que el valencià central), harmonies vocàliques sistemàtiques
(['pɔɾtɔ], ['tεrε]), poca força del passat simple (i desaparició de la primera
persona del singular) en favor del perifràstic. Del valencià meridional
Colomina (1999:109).
Ja ho assenyala Barnils (1914: 18-19), Sanchis Guarner (1936:53), Colón (1999:45),
Colomina (1999:100).
79 Casanova (1985a), Veny (1998), Colomina (1999).
77
78
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alacantí es distingeix pels diferents graus d’obertura del diftong /oṷ/ (p['o]u,
p['ɔ]u en meridional; p['a]u part del meridional alacantí), la pèrdua de la -dintervocàlica (ro(d)a o na(d)al en alacantí), el manteniment generalitzat de les
-r finals i el predomini d’açò i ací (meridional) enfront a l’elisió de les -r i el
predomini d’astò i aquí (meridional alacantí).
Reproduïsc ací l’extensa taula elaborada per Vicent Beltran i Carles
Segura (2007) en què, resumidament, s’acaren les diferències entre diferents
parlars valencians:
valencià
meridional
alacantí
b[wi]t/
(b[]t)80
bau, au/
b[ɔ]u, [ɔ]u
ginoll/
(genoll)
màniga/
mànega
pe[ʃ]
pon/ pont
ferrê/ ferrer
quirdar
gentilla/
(dentilla)
aquí
darrere
mo n’anem

valencià
meridional
no-alacantí

valencià
central

valencià de la
Plana

tortosí
meridional

b[]t/ b[wi]t

b[wi]t

b[wi]t

b[]t/ b[wi]t

b[ɔ]u, [ɔ]u

b[ɔ]u, [ɔ]u/
(bau, au)/
(b[o]u, [o]u)

b[o]u, [o]u

b[o]u, [o]u/
b[ɔ]u, [ɔ]u/
(bau, au)

genoll/ ginoll

genoll

genoll/ ginoll

ginoll

mànega

mànega

pe[ʃ]/ (pe[ʃ])
pont
ferrer
cridar/
quidrar/
quirdar

pe[ʃ]/ pe[s]
pont/ pon
ferrer
quirdar/
quidrar

cridar/ quirdar

llentilla/
lenteja

llentilla/
gentilla

gentilla/
(guintilla)

ací
raere

ací
darrere/ detràs

ací/ aquí
detràs

se n’anem

mo n’anem

mo n’anem

mànega/
màniga
pe[ʃ]/ pe[ʃ]
pont/ pon
ferrer/ (ferrê)
quidrar/
cridar
dentilla/
(guentilla)/
(llentilla)
ací/ (aquí)
darrere
se n’anem/
mo n’anem

màniga/
mànega
pe[ʃ]/ pe[s]
pon
ferré

parle/
(pàrlec)

parle/ (parla)

parle

parle

parlo/ (parla)

creem, dient

creguem,
creem/
diguent, dient

creguem,
diguent

creem, dient

creem, dient

parlara

parlara

parlara

parlara

parlàs/ parlés/
parlara/

80

Els parèntesis indiquen formes secundàries.
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parlera
tingueu/
tingau
vaig anar, aní

tingau/
tingueu
em, et (/el/
es), se
vaig anar

garrofer

garrofer

ximenera/
xumenera

aiximenera/
aixumenera
malalt/
(maralt)
cordar-se
sutja
dacsa/ panís
lletuga/
encisam/
(ensalà)
bacallar/
(a)ba(d)ejo
cosconelles/
cuscanelles/
picoretes
timó/
timonet/
frígola/
frigola

me, te, se

malalt
cordar-se
follí/ sutja
panís
lletu(g)a
bacallar
cuscanelles
tomello/
timó
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tingau

tingau

tingueu

me, te, se

me, te, se

me, te, se

aní
garrofer/
garrofera
fumeral/
(aixumenera)
mal(et)/ malalt
(N)
passar-se
sutja
dacsa

vaig anar

vaig anar

garrofera

garrofer

fumeral

fumeral/
(xaminera)

mal(et)/ malalt
(N)
passar-se
sutja
panís

abotonar-se
follí/ estalzí
panís

encisam/
lletuga

encisam

encisam

aba(d)ejo

abadejo

abade(i)jo

cosquerelles/
cusquerelles

cusquerelles/
cosquerelles/
sigolletes

cossinogues/
cassanogues/
cassònigues

tomello

timonet

timonet

dolent

Dialectes de la llengua catalana segons Veny (2007:29).
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2. FONÈTICA

2.1. VOCALISME
2.1.1. Vocalisme tònic
L’inventari de vocals tòniques de la Safor coincideix amb el més general en
català continental, format per set fonemes: /i/, /e/, /ε/, /a/, /ɔ/, /o/,
/u/. Les vocals /ε/ i /ɔ/, com en bona part del valencià, són més obertes
que a la resta del domini lingüístic.81
2.1.1.a. Distribució de /a/ i /ε/
El verb traure presenta vacil·lació geogràfica: es pronuncia amb [a] a tota la
Safor menys a Xeresa, on les formes rizotòniques presenten /ε/. Traure és la
forma etimològica i la majoritària a la resta del català occidental, mentre que
treure coincideix amb els parlars mallorquinitzants de la Marina i s’explica,
sense dubte, per la influència dels repobladors mallorquins, el col·lectiu més
important en aquest poble al segle XVII.
També presenten variació comarcal:
Calamau
(topònim)
destral

Calamau: Xsa

Calam['ε]u: Xco

estral, estraleta (‘destral’): la
Safor82

estr['ε]l: Bfró, Xsa, Ga,
Bdrà, Raf, Almi, Pi

De fet, caldria transcriure /ɒ/ en compte de /ɔ/ per reflectir aquesta obertura, tot i
que he mantingut /ɔ/ per convenció.
82 Si indique el nom d’un poble en una opció i la Safor en l’alternativa és perquè en la
localitat indicada es diuen les dues formes.
81
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estr[e]leta: Tav, Bfró, Xsa,
Grau, Almo, Real, Ol
estr[e]leta, astraleta: Bell,
Raf, Alqu, Pi
esquerda (en
la pell) (mapa
11)

esc[a]rda/ esg[a]rda: Pla, Barx,
Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Lloc, Vi,
Pi

esquerda/ esguerda: Tav,
Bfró, Si, Grau, Bdrà,
Almo, Fo, Po, Ador,
Cas, Almi, Lloc, Ol

miolar (mapa
12)

maula: tota la Safor menys
Xco, Ador, Dai, Pi

m['ε]ula: Xco, Ador, Bjó,
Pma, Cas, Vi, Dai, Mi,
Pi

olivarda

olivarda: Tav, Bfró, Barx,
Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx,
Ròt, Alf, Pma, Ador, Po,
Fo, Ol, Vi

joliv['ε]rda: Si, Pla, Bpa,
Bjó, Pra

jolivarda: Si, Almi, Lloc, Cas,
Alf
En diversos altres casos, la vocal /a/ es pronuncia [ε] en contacte
amb un so palatal. És el cas de paraules com:
aixàvega
jàssena, jàssera
llapis
llàstima
llastra
Xàbia

x['a]biga: Xsa
jàssena/jàssina: tots menys Tav
llapis: Xsa, Bpa, Bpx, Raf
llàstima: Bpa, Bdrà, Pma, Fo,
Dai, Pi
llastra: Xco, Xsa, Ga, Po, Vi

xàmbit (‘tipus de xàmbit: Xco, Grau, Bpa, Bdrà,
gelat’)
Pra, Almo, Ador, Alf, Ròt,
(<sandwich)
Cas, Almi, Lloc, Vi, Gua
Xàtiva

x['ε]biga: Tav
j['ε]ssina: Tav, Pla, Barx,
Xsa, Bdrà, Raf, Real,
Bjó, Gua
ll['ε]pis: Tav, Pma
ll['ε]stima: Tav, Bfró,
Barx, Bpa, Almo,
Pra, Vi, Real, Bjó,
Po, Alf
ll['ε]stra: Raf
X['ε]bia: Bjó
x['ε]mbit: Ga, Bpa,
Bdrà, Pra, Alqu,
Real, Bjó, Po, Cas,
Vi, Fo, Mi
X['ε]tiva/ Eix['ε]tiva: Si,
Pla, Barx, Lloc
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L’obertura de la /a/ per influència d’aquesta consonant és present,
també, en altres punts del domini lingüístic.83
Es pot observar el mateix pas /a/>[ε] en un context diferent:
ex['ε]cte (Barx, Si, Ga, Bjó, Cas) <exacte (Ga, Bdrà), hipercorrecció analògica
produïda perquè la majoria de paraules acabades en -ecte es pronuncien amb
[ε].
2.1.1.b. Alternança /e/-/ε/
Els mots esdrúixols acabats en -ència tendeixen a pronunciar-se amb ['e] i no
amb ['ε]. És com ho fan la major part de les comarques situades al sud de la
Safor (la Marina Alta i Baixa i l’Alacantí) i Cullera, mentre que altres pobles
de les Riberes fan aquests acabaments amb ['ε].84 De fet, a tots els pobles de
la Safor, paciència> pac['e]ncia: Això no obstant, observe variació en paraules
que tenen el mateix acabament, cosa que evidencia que hi ha un procés de
canvi en marxa.
difer['e]ncia:85 Tav, Bfró, Si, Pla, Barx,
Xsa, Grau, Bell, Bjó, Pma, Cas,
diferència
Almi, Dai, Mi

difer['ε]ncia: Bpx, Raf,
Pra, Alqu, Real, Rò,
Pi, Ol

difer['e]ncia i difer['ε]ncia: Barx, Bell, Bjó, Pma, Almi
herència

her['e]ncia: Tav, Barx, Xco, Bpx

her['ε]ncia: Bpa, Bjó

Les paraules menys comunes o més cultes (beneficència, clemència,
convivència, descendència, llicència, potència, referència) solen ser obertes, amb
comptades excepcions.
En les formes accentuades dels verbs molestar i contestar alternen ['e] i
['ε]:
contesta

cont['e]sta: tota la

cont['ε]sta: Oliva

Colomina (1991:15) documenta a la Marina Baixa ll[ε]stima, ll[ε]pis, j[ε]ssina i altres.
També sent llèstima a Beniarbeig (la Marina Alta). El suecà Bernat i Baldoví ja escrivia
gèssina al XIX, pronúncia que arreplega en l’actualitat Carles Segura al Baix Vinalopó
(2003:222). Al Montsià es documenten ll[ε]rg, ll[ε]grima i altres…
84 Dades de la Marina Alta (Beltran, 2011:34), de la Marina Baixa (Beltran i Herrero,
2011:34), Manuel (Vila, 1975:46, apetència), Polinyà i Llanera (ALPI 326:
http://westernlinguistics.ca/alpi/db_result.php) [consultada el 12-12-2012].
85 Tot i això, un informant de Simat i un de Barx em diuen difer['ε]ncia. No hi ha
vacil·lació en cap altra paraula. Alcover anota al BDLC diferiència a Vilallonga.
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(mapa 13)

Safor menys Oliva

ell molesta

mol['e]sta: Barx, Xco,
Xsa, Grau, Ga, Bjó,
Pma

mol['ε]sta: Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Ga,
Bpa, Bdrà, Raf, Bjó, Po, Ador, Ròt,
Lloc, Fo, Dai, Pi, Ol

La forma cont['ε]sta té continuïtat en altres pobles de les Marines
(Pego, Callosa, Alcalà).86
El castellanisme cerdo, que ha substituït quasi per complet el mot
valencià porc, es pronuncia amb e tancada: ['seɾdo]. A Benissa, en valencià
central i de la Plana pronuncien c['ε]rdo.87 També tenen ['e] el nom Llor['e]nç
(Valld, Bdrà), que al centre del País Valencià es pronuncia amb ['ε], i cércol
(tota la Safor menys Pi i Ol, on fan []ércol).88 En canvi, són amb ['ε] verge
(Real), vesta (Grau, Ròt, Ga), potser per influència de p['ε]sta (Xsa, Bpx, Bjó,
Pma, Cas, Vi, Mi, Pi) i derivats (amp['ε]sta, Pra). Té el mateix acabament testa,
que varia a la comarca:
t['e]sta: Tav, Bfró, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Almo, Raf, Bjó, Alqu, Fo,
Ador, Almi, Lloc, Cas, Vi, Mi, Pi
t['ε]sta: Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Pra, Almo, Po, Alf, Ròt, Dai,
Gua, Ol (mapa 14)
2.1.1.c. Tractament de la /e/ seguida de consonant palatal
La major part de la Safor manté la [e] en totes les formes (rizotòniques i
arizotòniques) del verb deixar) i en els demostratius de segon grau eixe, eixa,
eixos, eixes:
ell deixa
eixe, eixa,
eixos, eixes

d['e]xa: Pla, Ga, Almi
i la resta de la Safor
['e]xe i derivats: Ga i
la resta de la Safor

d['i]xa: Pla, Grau, Ga, Almi, Lloc,
['i]xe i derivats: Lloc, Grau, Ga
(esporàdicament a Bpx, Pma, Alf,
Cas)

Beltran (2011:35), Beltran i Herrero (2011:34).
Beltran i Segura (2007:66).
88 Ja era la pronunciació d’Oliva al segle XVIII: “xercol de bota, aro de cuba”, Casanova
(1999:141). En alguns pobles de la Marina Alta, amb ['ε], Beltran (2011:35).
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Tant en el cas de deixar com en el dels demostratius, les formes
palatalitzades del Pla, Almi i Lloc s’expliquen perquè són les pròpies dels
pobles veïns de la Vall d’Albaida i la Costera.
Més extensió té la palatalització de la /e/ en [i] en el verb menjar,
tant en posició tònica com àtona: és present a tots els pobles, siga com a
forma única o majoritària (Tav, Xco, Xsa, Pla, Barx, Ga, Bpa, Bpx, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi), siga alternant amb menjar o com a
forma minoritària (Grau, Bdrà, Raf, Po, Gua, Pi, Mi).
2.1.1.d. El diftong //
El diftong decreixent /'/ es pronuncia creixent a quasi tota la Safor:
c['wi]t, besc['wi]t… Hi ha tres rogles on es manté decreixent, ['], tot i que
s’observa vacil·lació en la generació estudiada: és només decreixent al Pla,
Xeraco i la Font; hi sent les dues pronúncies a Si, Xsa, Bpa, Bdrà, Almo, Po
i Ol (mapa 15), mentre que als altres pobles, només és [wí]. Això sí, tots
mantenen ['] en les formes del verb morir que presenten diftong: m[']c,
m[']ga.
Sembla que fa poc temps l’extensió del diftong decreixent devia ser
major: les enquestes que va fer Alcover a principi de segle XX a Gandia
arrepleguen c[']t; les de 1969 per a l’Atles Lingüístic del Domini Català,
c[']na, c[']ro, fr[]tera (Simat) i c[']na, c['wi]na, c['wi]ro (l’Alqueria);89 les de
l’ALPI, c[']ro, fr[']ta (Bpa).90 En un sentit contrari, en obres del gandià
Ligorio Ferrer de 1928 i 1932 es llig “buít” i “cuína”: l’hàbit d’aquest
escriptor prenormatiu d’accentuar moltes vocals mostra com ho
pronunciava. Potser fóra el moment en què el canvi [']>[wí] s’estava
produint a la ciutat ducal.91
2.1.1.e. Alternança /o/-/ɔ/
Les formes amb /o/ tònica dels verbs cobrar i sobrar presenten ['o] (c['o]bre,
s['o]bre), a diferència del que passa al Baix Vinalopó, a la Plana i en bona part
del valencià central, que opten per ['ɔ]. L’adverbi com conserva la vocal
etimològica [o], al contrari que ocorre a l’Alcoià, l’Alacantí i part de la
ALDC III, mapes 283, 352, 357.
http://westernlinguistics.ca/alpi/db_result.php, respostes 199 i 309a. No semblen
correctes les dades del discutit ALC, que arreplega [] a Gandia (volum I, mapa 187) i a
tot el País Valencià (volum IV, mapes 595, 597).
91 Ferrer (1928:5) i Ferrer (1932b:20).
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Marina Baixa, on es pronuncia c['ɔ]m. L’adverbi no, que a la Costera és ['nɔ],
sempre es pronuncia amb ['o] a la Safor.
Hi ha diverses paraules que presenten solucions comarcals diferents
en l’obretura de les oo:
tu incomodes

ancom['o]des: Xco

ancom['ɔ]des: Si, Xco

carlota

carl['o]ta: tots menys Vi

carl['ɔ]ta: Pma, Mi, Pi, Fo, Vi,
Ol92

droga

dr['o]ga: Si, Pra

dr['ɔ]ga: Si, Ga, Mi, Gua, Pi

['o]lla: Tav, Barx, Grau,
Ga, Raf, Pra, Real, Cas,
Lloc, Almi

['ɔ]lla: Si, Pla, Xco, Xsa, Bpa,
Bell, Alqu, Alf, Almi

quil['o]metro: Raf, Real,
Cas

quil['ɔ]metro: Ga, Bpa, Bell,
Raf, Alqu, Bjó, Almi, Lloc,
Gua, Pi

s['o]stre: Grau, Ga, Bpx,
Bell, Alqu, Pra, Almo,
Real, Bjó, Ador, Ròt,
Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi,
Pi

s['ɔ]stre: Bpa, Bdrà, Almi, Lloc

b['o]lva, v['o]lva: Bfró, Si,
Xsa, Bpa, Pra, Ròt

b['ɔ]lva, v['ɔ]lva: Tav, Si, Pla,
Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Pma, Alf,
Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Gua, Mi, Pi

olla

quilòmetre

sostre
‘habitació sota
la teulada’

volva

En alguns pobles es pronuncia el nom de Ròtova amb ['o] (Grau,
Real, Pma, Alf, Cas, Dai), en la majoria d’aquests alternen amb la majoritària
R['ɔ]tova (/Ròtiva/ Ròteva) (Xco, Bpa, Bjó, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Almi,
Vi, Dai, Pi). Diversos informants de Ròtova, a més, identifiquen com a
castellana la pronunciació R['o]tova.
També s’articula [ɔ] en els substantius r['ɔ]bo (‘robatori’, Pma) i en
les formes amb /ɔ/ tònica del verb robar (Si, Gua, Pi), ignorar (Barx) i esgolar
92

També amb [ɔ] a part de la Marina Alta, de la Baixa i de les Valls del Vinalopó.
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(Almi), escollar (Tav, ‘esquallar’). Tenen ['o] les formes rizotòniques del verb
esmorzar (Tav), enrotllar (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bell, Raf,
Pra, Almo, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol),93
estovar (Bfró), degollar (Xsa), l’adjectiu tou (Si, Pla)94 i el substantiu avort (en
alguns pobles, albort) sempre es pronuncia amb ['o] (exc. a Oliva, alb['ɔ]rt).
2.1.1.f. Els diftongs [oṷ] i [ɔṷ]
A tota la Safor es pronuncia p['o]u. Ara bé, a diversos pobles que fiten amb
la comarca (Quatretonda, els de la Ribera Alta i la Costera) ja pronuncien
p['ɔṷ]. Sí que presenta variació a la Safor jou, tot i que no hi és un mot molt
conegut (a Bfró, Bell, Almo, Ador, Almi només reconeixen iugo, en
castellà):95 j['o]u (Tav) i j['ɔ]u (Barx, Si, Xsa, Xco).
2.1.1.g. Altres alteracions de vocals tòniques
El nom Jaume es pronuncia J['ɔ]ume a la major part de la Safor (Jaume a Bfró,
Si, Grau, Dai, Gua, Mi, Pi i Fo; i les dues pronunciacions a Pla, Ga, Ador,
Ròt, Bjó, Pra). Es manté la [e] de sense a tots els pobles, si bé sent
puntualment s['i]nse a Simat, pronúncia estesa a les Riberes i a l’Horta, entre
altres.
Tota la Safor conserva la [o] etimològica del mot coa, que alterna
amb cua a Cas, Lloc i Vi. També és general junc ('jonc'), com en la major part
del català occidental. Només anote moixú com a nom d’un peix molt xicotet
anomenat en altres comarques moixó.
Presenten variació de vocals tòniques:

brolla

br['o]lla: Valld, Xco, Xsa, Ga,
Bpa, Bell, Raf, Alqu, Pra,
Almo, Real, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Mi, Ol
rebr['o]lla: Vi

s’esvara

s’esv['a]ra: Tota la Safor menys

br['u]ll: Grau, Bdrà, Pra, Raf,
Real, Fo, Po, Dai, Gua, Pi,
Ol
br['u]lla: Bjó, Alqu
s’esv['i]ra: Bell, Bjó, Fo, Ròt,

Un sol informant de Gandia conjuga les formes rizotòniques d’enrotllar amb ['ɔ]:
enr['ɔ]tlla.
94 Coromines (DECLC VIII, pàg. 316) afirma haver sentit taronges amb ['o] a Benifairó,
cosa que no s’adiu amb el que hi he arreplegat ni amb els pobles veïns.
95 També arreplega iugo l’enquesta de l’ALDC a Simat, mentre que a Alzira és j[o]u. Vg.
Veny (1976), mapa 4. L’ALPI ho documenta a Beniopa, Massalavés i Polinyà amb ['ɔ]
(http://westernlinguistics.ca/alpi/db_result.php, consultat el 12-12-2012).
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(mapa 16)

Bell, Fo, Ròt i Vi

nuga

n['u]ga: Pla, Barx, Pra, Bjó, Po,
Almi, Gua, Pi

simbomba

s[a]mb['u]mba, s[a]m['u]mba: Si,
Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa,
Bdrà, Raf, Pra, Real, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua,
Mi

Alf, Vi, Gua, Mi. Puntual a
Ga.
n['i]ga: Tav, Xco, Bpa, Bell,
Almo, Bjó, Ròt, Cas, Dai,
Gua, Ol
s[a]mb['o]mba, s[a]m['o]mba:
Bfró, Grau, Ga, Bpa, Bell,
Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Vi, Fo, Pi,
Ol
s[i]mb['o]mba: Tav
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2.1.2. Vocalisme àton
El sistema vocàlic de la Safor coincideix amb el del valencià general: [i], [e],
[a], [o], [u]. Puntualment, com vorem, pot aparéixer l’al·lòfon /ə/, compartit
almenys amb la Marina Alta, Tàrbena (on està en regressió) i el català
oriental.
2.1.2.a. Obertura de la /e/ en [a] en síl·labes inicials (en-, em-, es- i eix-) i en clítics
Les síl·labes inicials àtones em-, en-, es- i eix- obrin la vocal inicial a quasi tot
el País Valencià (no l’obrin ni al nord ni a les comarques de l’extrem sud):
[a]mpomar, [a]ntendre, [a]scola, [a]ixut. A la Safor, com a la Marina Alta, es fan
aquestes obertures i, a més, en algunes localitats se’n produeixen unes altres
que no són usuals en valencià general i que caracteritzen el parlar de les dues
comarques dins del conjunt valencià.96 La primera d’aquestes obertures
afecta mots com [a]nguany, [a]ncara i [a]star, que solen mantenir la [e] en quasi
tot el valencià.97
encara
(mapa 17)

[e]ncara: els pobles que no fan
[a]ncara

[a]ncara: Valld, Xco,
Xsa, Bpa, Pra, Raf,
Vi, Dai, Gua

[e]ncara i [a]ncara: Mi, Fo, Bjó, Pma, Cas
enguany

estar
(mapa 18)

[e]nguany: Grau, Bdrà, Bpx, Bell,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Almi, Lloc, Pi

[a]nguany: Xco, Bpa,
Cas, Ròt, Fo, Alqu,
Pra, Dai, Pi

[e]star: els pobles que no fan [a]star

[a]star: Tav, Bfró, Si,
Xco, Xsa, Gua, Mi

[e]star i [a]star: Barx, Bpa, Pra, Raf, Vi, Fo

A aquesta llista es pot afegir la preposició entre, l’adverbi en
acabant>encabant i el castellanisme paral·lel endespués, que tampoc solen obrir
en altres comarques:
entre

[e]ntre: els pobles que no

[a]ntre: Tav, Bfró, Xco, Gua, Mi98

Colomina (1985:38).
Vg. ALDC III, mapa 639, per a enguany.
98 Es podria afegir també el castellanisme [a]ntonces a la Valldigna, Xco, Xsa, Gua, Pi,
Raf, Vi; també, alternant amb [e]ntonces, a Bpa, Pra i Ol; la resta, [e]ntonces.
96
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diuen [a]ntre
en
acabant

[e]ncabant: Bfró, Xco, Bpx,
Alqu, Almo Real, Mi

[a]ncabant: Tav, Bfró, Barx, Grau,
Bdrà, Bpa, Bpx, Alqu, Almo,
Real, Vi, Mi, Dai, Gua

después

[e]ndespués: Grau, Ga, Alqu,
Almo, Po, Alf, Ròt,
Almi, Lloc, Mi

[a]ndespués: Tav, Bfró, Barx, Pla,
Xco, Pra, Pma, Almi, Vi, Mi

L’altra obertura que singularitza la Safor i la Marina afecta la vocal
inicial dels articles definits masculins i d’alguns pronoms febles. Així, a Tav,
Bfró, Si, Xco, Xsa, Dai i Gua els articles el, els es pronuncien [a]l, [a]s/[a]ls, i
els pronoms febles em, et, es, el, els, en, ho es pronuncien [a]m, [a]l, [a]s, [a]l,
[a]s/[a]ls, [a]n, [aṷ], respectivament. Alternen la forma amb [e] i amb [a] a
Barx, Bpa, Pra, Raf, Vi, Mi, Pi,. A la resta de la comarca es pronuncien amb
[e]. En alguns pobles també esdevé [a] la /e/ inicial de la preposició en,
concretament a Tav, Bfró, Si, Xco; [a]n és minoritària a Xsa, Raf i Dai i, a la
resta de la comarca, només es pronuncia [e]n (mapa 19).
Puntualment, les vacil·lacions en les ee inicials es produeixen en
altres contexts diferents. Afecten alguns mots començats per el-, er-, ex-:
[a]lefant (Pla, Bell, Dai; [o]lefant a Pra), [a]lèctrica (Dai), [a]rbolari (Raf, Alf, Po),
[a]riçó (‘calfred’, animal marítim o terrestre), [a]riçonar (Tav, Bfró, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Bpa, Raf, Almo, Pma, Alf, Ròt, Lloc, Fo, Gua, Mi, Ol), [a]xamina
(Pra), [a]xistir …99
En tot aquest apartat s’observen dues zones amb una tendència
molt major a obrir les /e/ inicials en [a]: una, Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa; l’altra,
Dai, Gua, Pi, Bpa i, en menor mesura, Pra, Raf, Fo, Vi.
2.1.2.b. Vacil·lacions en les ee i aa pretòniques
Són molt comunes les confusions d’aquestes dues vocals en posició
pretònica. A tota la Safor es produeix el canvi d’una vocal per l’altra, sense
variació comarcal, en les paraules següents:100
/a/>[e]: cal[a]ndari (Alqu, Pma), enr[e]venat (Raf, Ròt, Vi, Ol),
tr[e]muntana (la Safor, alterna amb tr[a]muntana a Tav, Bpa, Fo,
Alqu, Bjó).
La interferència del castellà ha fet que el nom de l’animal marí siga anomenat sovint
[e]riço, sobretot allà on no el coneixen.
100 Si no indique cap nom de poble és perquè ho he sentit a tota la Safor.
99
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/e/>[a]: b[a]scoll, Mic[a]let, p[a]stell (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf,
Pra, Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol),
s[a]ncer (alterna amb sencer Pi, Cas, Vi), t[a]ranyina (Bfró, Si, Pla,
Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Pra, Alqu, Almo, Po, Alf,
Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol), t[a]llarina (Tav, Almi),
t[a]ranyinya (Vi, Pi), t[a]rròs, viç[a]ntet (Vicentet).
Sí que presenten variació a la Safor
/a/>[e]
borradura

gorr[e]dura: Tav, Fo, Alqu, Pra, Pi

caragol
(mapa 20)

car[e]gol: Barx, Pma, Ador, Vi, Gua,
Mi, Pi

gorraüra: Pra i la resta
de la Safor
caragol: Pi, Gua i la
resta de la Safor
davant: la Safor menys
Pla, Xsa, Raf, Mi,
Pi

damunt

d[e]vant: Tav, Pla, Barx, Xsa, Pra,
Raf, Cas, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi

darrere

d[e]rrere: Tav, Pla, Barx, Pra, Raf,
Almi, Cas, Mi, Pi

darrere: la Safor

davant

d[e]munt: Tav, Pla, Barx, Xsa, Pra,
Raf, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai,
Gua, Mi, Pi

damunt: la Safor menys
Tav i Raf

desllavassat desll[e]vassat: Bfró, Raf

dragó

Llacuna
(topònim)
llagostí
llapassa
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andr[e]gó: Tav, Bfró, Si, Barx, Pra,
Raf, Fo, Pma, Alf, Ròt, Almi,
Lloc, Dai, Pi, Gua

Ll[e]cuna: Vi
ll[e]gostí: Bfró, Si, Pla, Barx, Pra, Po,
Vi
ll[e]passa: tota la Safor llevat de Ròt,

desllavassat: Valld, Xco,
Grau, Ga, Bell,
Pra, Almo, Real,
Bjó, Po, Alf, Ròt,
Almi, Lloc, Fo,
Gua, Mi, Pi, Ol
andragó: Pla, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa,
Bpx, Bdrà, Bell,
Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po,
Ador, Cas, Lloc,
Vi, Fo, Pi, Ol
Llacuna: Bpa
llagostí: la Safor
llapassa: Ròt, Cas, Almi,

(mapa 21)
Manuel

Cas, Almi, Lloc
M[e]nu['ε]l: Mi

musarany

buserany: Pla, Alqu, Pi, Ol
muserany: Si
fuserany: Tav, Mi

navada
(mapa 22)

n[e]và: Bfró, Si, Barx, Pla, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bpx, Bdrà, Ga, Dai,
Gua

palaia

p[e]lâ: Pi

racó

r[e]có: Bfró, Si, Pla, Barx, Vi

rajola

r[e]jola: la Safor
r[e]mutxa: Pra
r[e]mull: Bpa
r[e]mulla: Bdrà, Almo, Real, Po,
Ador, Almi, Lloc101
s[e]gí, s[e]ginosa: Bfró, Si, Xco, Xsa,
Bell, Raf, Real, Bjó, Ador, Lloc,
Fo, Ol
s[e]gristà: Tav, Si, Barx, Bpa, Bdrà,
Bell, Pra, Raf, Alqu, Almo, Real,
Pma, Ador, Ròt, Fo, Dai, Pi
s[e]gristia: Ador
s[e]nt Antoni: Pla, Bpa, Po, Alf, Cas,
Fo

ramulla,
‘branques
menudes’
sagí

sagristà
sant

Lloc
Manu['ε]l: Si, Barx
busarany: Si, Pla, Bdrà,
Pra, Alqu, Real, Po,
Pma, Almi, Lloc,
Fo, Mi, Ol
musaranya: Barx, Ador,
Alf
fusarany: Grau, Ga,
Bpa, Bpx, Bell,
Gua
navà: Tav i tots els
pobles al sud del
terme de Gandia i
de Guardamar
palâ: la Safor menys
Piles
racó: Tav, Barx, Xco,
Bpa, Bdrà, Pra,
Almo, Real, Bjó,
Po, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Dai,
Gua, Mi, Pi
rajola: Xco, Grau, Ga
ramulla: Bfró, Si, Bjó,
Raf, Dai, Gua
r[a]mutxa: Pi, Ol
sagí: Si102
sagristà: Bfró, Xco, Xsa,
Mi, Bjó, Vi
sacristà: Alqu, Raf, Alf,
Cas, Lloc
sant Antoni: Bfró, Pla,
Barx, Xco, Grau,

Casanova (1999:146) documenta “remulla”, amb aquest significat, en el diccionari de
Mayans del segle XVII.
102 També s[a]gí a Simat en ALDC VI, mapa 1426.
101
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salpassa

sargantana

sarment

sarvatxo

tragella

travessar (i
derivats)

103
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s[e]rpassa: Si, Pla, Xsa, Bpa, Bdrà,
Bpx, Raf, Pra, Real, Dai, Mi, Ol
sagrentana: Almi
segrentana: Si, Pla, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
segrantana: Pla, Barx, Raf, Almo, Po,
Cas, Almi, Vi, Dai
segristana, sigristana: Tav
sangrentana: Bell
s[e]rment: Si, Barx

s[e]rvatxo: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Real,
Lloc, Almi, Ol

tr[e]lija: Tav, Bfró, Xsa, Ga, Bpx,
Pra, Alqu, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi
tr[e]llija: Si, Pma, Ador
tr[e]vessanya: Tav
tr[e]vesser: Tav, Almo, Grau
entr[e]vessat: Tav, Ga, Mi
antr[e]vessar-se: Pma
tr[e]vessar: Bfró, Xco, Raf, Fo
tr[e]vessa: Raf, Alqu, Ròt

També un informant de Gandia.

Bdrà, Bpx, Bell,
Real, Pra, Ador,
Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Fo, Dai, Mi,
Pi
sarpassa: Pla, Real i la
resta de la Safor
sagrantana: Bfró, Bpa,
Ga, Bdrà, Alqu,
Almo, Real, Vi,
Gua, Ol
sagantana: Fo103
sarments: Barx, Pma, Vi
sarvatxo: Tav, Si, Pla,
Barx, Xco, Xsa,
Ga, Bpa, Bdrà,
Bpx, Bell, Raf, Pra,
Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Vi,
Fo, Dai, Gua, Pi,
Ol
salvatxo: Grau, Alqu,
Ador, Mi, Pi
tralija: Xco, Xsa, Bpa,
Real, Dai
trallijaora: Barx

travessers: Si
travessera: Grau

Bàrbara104
beneït, maleït
berruga
(mapa 23)
cerval (referit
al gat)

creïlla105
(mapa 24)

fenoll
flemó
forrellat
fumeguera
gegant
geniva
germà

/e/>[a]
Bàrb[e]ra: Si, Pla, Barx, Xco,
Xsa, Pra
ben[a]ït, mal[a]ït, mal[a]ir: Tav,
Si, Bfró, Pla
b[a]rruga: Valld, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Bdrà,
Bpx, Bell, Pra, Bjó, Alf,
Ròt, Dai, Gua, Mi
ç[a]rval: Tav, Bfró, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx,
Bdrà, Po, Vi, Fo

Bàrb[a]ra: la Safor
beneït: la Safor

cerval: Tav, Pla, Grau

quer[a]ïlla: Si, Pla, Xco, Xsa,
Ga, Bpa, Almo, Real,
queredilla, quereïlla: Valld, Xco,
Bjó, Almi cred[a]ïlla: Si,
Xsa, Grau, Bpa, Bdrà,
Pla,
Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real,
c[a]r[a]dilla, c[a]r[a]ïlla: Bell,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Alqu, Raf, Dai, Gua,
Ròt, Cas, Lloc, Vi, Po,
Mi, Pi, Ol
Fo, Pi
cr[a]ïlla: Ga
c[a]reguilla: Fo
f[a]noll: Barx, Mi
fenoll: la Safor
fl[a]mó: Tav, Xsa, Bpa, Ol
flemó: Xsa
forrellat: Tav, Bfró, Si, Pla,
Bpa, Bell, Almo, Po,
forr[a]llat: Si, Dai
Pma, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Pi
fum[a]guera: Fo, Mi106
fumeguera: Xco
j[a]gant: Grau, Real, Fo
gegant: Real
geniva: la Safor menys Tav i
j[a]niva: Tav, Si
Sim
j[a]rmà: Barx, Cas
germà: Valld, Xsa, Xco,

En realitat, Bàrbera és la forma tradicional, la més comuna en els clàssics (Vg. Corpus
informatitzat del valencià) i comuna en els parlars que distingeixen les aa i ee àtones.
105 Classifique ací les vacil·lacions vocàliques a partir de la forma normativa, tot i que
més avant, com indicaré, ho faré agafant creadilla com a referent, forma arreplegada per
Garcia Frasquet (1995:59) en un ban de Gandia de mitjan XIX i documentada amb
anterioritat.
106 Així ho escriu, també, Mayans, Casanova (1999:146).
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gesmil,
gesmiler
lleganya
(mapa 21)
llegó
llençol

lleó

rabassa
rebuig
al remat
remei
remulla, en
remull

Grau, Ga, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Real, Bjó,
Bdrà, Bpa, Po, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi,
Fo, Gua, Mi, Pi, Ol
germil, germiler: Tav, Barx,
j[a]rmil, j[a]rmiler: la Safor exc.
Xco, Xsa, Grau, Ga,
Tav, Grau, Bpx, Almi, Ol
Bpa, Bpx, Cas, Almi,
Ol
ll[a]ganya: Alf, Cas, Almi, Lloc, lleganya: Cas, Po i la resta
Ol, Po
de la Safor107
ll[a]gó: Tav, Pla, Bpa, Vi, Pi,
llegó: la Safor exc. Pi i Ol
Ol
ll[a]nçol: el Pla i tota la Safor
llençol: Tav, Bfró, Pla, Barx,
menys els pobles que fan
Grau, Ador
ll[e]nçol
ll[a]ó: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bpx,
lleó: Pla, Barx, Xsa, Ga,
Bell, Raf, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Ador,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi108
r[e]bassa: Tav, Xsa, Bpa,
r[a]bassa: Bfró, Barx, Xco, Ga,
Real, Bjó, Ador, Cas,
Alqu, Pma, Almi
Lloc, Fo
rebuig: Si, Grau, Ga, Almo,
r[a]buig: Barx, Dai, Gua
Real, Ador
al r[a]mat: Ga, Bdrà
r[a]mei: Tav, Si, Pla, Ga, Bjó,
remei: Mi
Ròt, Dai, Mi
r[a]mulla: Bfró, Barx, Xco,
remulla: Pla, Grau, Bell,
Xsa, Bpa, Raf, Alqu, Pra,
Alqu, Almo, Pma,
Real, Vi, Fo, Dai, Gua,
Ador, Alf, Cas, Almi,
Mi
Vi, Ol, Bjó, Po

En anotacions com aquesta hem d’entendre que Cas i Po alternen [a] i [e] i que tota
la Safor pronuncia [e] menys aquells pobles que fan [a]. La [e] de lleganyes és excepcional:
l’ALPI documenta ll[a]ganyes a tot el País Valencià i l’ALDC només situa la forma amb
[e] a Vinaròs i entre Tàrbena i Simat. llaganya també és majoritària en nord-occidental.
Vg. Garcia Perales (1995:104) i ALDC I, mapa 139.
108 Els informants d’Oliva l’anomenen leon.
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resina
revés

arr[a]mullat: Bpa
r[a]sina: Bfró, Si
r[a]vés: Valld, Xco, Xsa, Ga,
Bpa, Bdrà, Bpx, Raf,
Alqu, Bjó, Ador, Vi, Dai,
Gua, Pi, Ol

revés: Barx, Ga, Ador, Cas,
Vi, Fo

sigut109

s[a]gut: Tav, Bfró, Si, Barx,
Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx,
Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol

segut: Bfró, Si, Barx, Xco,
Xsa, Grau, Bpa, Bdrà,
Bpx, Almo, Bjó, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Gua, Ol
sigut: Pla, Barx, Alf, Almi,
Lloc

serà, seria

s[a]rà, s[a]ria: Tav, Bfró, Pla,
Barx, Grau, Bpa, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Bjó, Cas,
Ròt, Almi, Dai, Gua, Mi,
Pi

serà, seria: Si, Ga, Bdrà,
Bpx, Alqu, Real, Bjó,
Ador, Alf, Cas, Lloc,
Gua

talleruca

tall[a]ruca: Si, Bpa, Bell, Po,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol

talleruca:110 Barx, Pla, Xco,
Grau, Bpx, Pma, Fo,
Vil

t[a]ulà: Tav, Bfró, Xco, Grau,
teulada (mapa
Bdrà, Bell, Raf, Fo, Alqu,
25)
Pra, Dai, Gua, Pi, Mi,
Ol111
t[a]ulaí: Tav, Bfró, Barx, Xco,
teuladí (Passer
Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx,
domesticus)
Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu,
(mapa 26)
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
t[a]ularí: Tav, Xsa
tàrbena, tipus
de
tàrb[a]na: Tav
sobrassada

teulà: Xco, Grau, Bdrà,
Alqu i la resta de la
Safor
teulaí: Si, Pla, Xco, Ga, Bell,
Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf,
Cas, Ròt, Vi
teulat: Lloc, Almi
tàrbena: Tav, Bfró

Segut és la forma tradicional valenciana, detalladament documentada almenys des del
XV (CIVAL). A partir d’aquesta s’ha generat s[a]gut.
110 També ho documenta a Barx el DECLC VIII, pàg. 237 i ho escriuen així els
benifaironers Richart i Richart (2000:103): “talleruques de paper de vàrios colors”.
111 Aquesta confusió no és gens comú al sud de la Plana, segons l’ALDC III, mapa 438,
que només la situa a l’Alqueria, Pego i Tàrbena. Això coincideix amb l’àrea de més
confusions d’aa i ee àtones de les Marines i la Safor.
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Tot i que és un cas diferent dels anteriors, anote ací la confusió en
s[ε]tsuma (<satsuma, Tav), segurament produïda per confusió amb set, cosa
que explicaria una [ε] en posició àtona.
2.1.2.c. Vacil·lacions o/u
La feblesa vocàlica afecta també les oo i les uu: els canvis de /o/ a [u] són
explicables per la poca distància acústica entre els dos fonemes. El valencià
de la Safor es resisteix molt més a la confusió de oo i uu que a la de aa i ee.
De fet, es mantenen majoritàriament les oo pretòniques seguides de i tònica
que en altres parlars es tanquen en u: avorrit, bollir,112 collir, collita, condir, conill,
cosí, cosir, embotit, solsir… També solen presentar [o] per hipercorrecció, verbs
com acudir, arrupir, cruixir, substantius com julivert… A pobles com Bfró, Si,
Pla, Bpa, Alqu, Cas, Gua, Pi, Ol no he sentit cap cas de /o/>[u] en cap dels
mots anteriors; en els altres, només puntualment i sense cap sistematicitat,
amb variació en un mateix poble. Verbs com munyir/esmunyir i cluixir
pateixen hipercorreccions o/u a la Safor: alternen a parts iguals per tota la
comarca les formes amb [u] i amb [o], sense cap distribució geogràfica
concreta.
En contexts fonètics diferents de l’anterior es produeixen més
canvis de /o/ a [u]. Per exemple, és molt estesa la pronúncia amb [u] dels
possessius àtons mon, ton, son: m[u]n pare, s[u]n pare… És única o quasi única
a Valld, Xco, Raf, Alqu, Pra, Fo, Bjó, Ador, Només Cas, Lloc, Pi, Mi i Ol
tenen com a forma única o quasi unica la que manté les oo, mentre que la
resta de la comarca les alterna, la major part de pobles amb predomini de
[u]. En corriola, només puntualment es pronuncia [ku]- a Tav, Bfró, Real,
Ròt.
esc[u]pinyâ, asc[u]pinyar: Si, Barx, Raf, Alqu, Almo, Vi, Ol
escopinyâ, ascopinyar: Pla, Xsa, Bpa, Bell, Real, Pma, Ròt, Lloc, Ol
muglâ: Xco, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra, Alqu, Cas, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
moglâ i muglâ: Xco, Bell, Cas. La resta de la Safor, que no dissimila la
/lː/, manté sistemàticament la [o].
morella r[u]quera: Vi
maria r[u]quera: Vi, Fo
morella r[o]quera: Vi
maria r[o]quera: Vi, Fo

La incloc ací perquè és la forma etimològica. Bollir ha sigut arreplegada com a
normativa en el DNV.
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m[u]lló: Si,113 Bdrà; m[u]llonâ (‘excrement molt gran’): Tav
molló: Bell, Real, Almi, Mi, Vi; mollonâ: Si
També ocorre en el mot s[u]carrat (la Safor, només sent [so]- a Bpa,
Real, Almo i les dues formes a Bell i Po), m[u]stela (‘mostela’, Valld, Xco,
Xsa, Almo, Bjó, Alf, Vi, Pi) o en altres més generals com J[u]sep o J[u]an.
Presenten més variació:
cadolla

cocó: Vi, Fo, Ol

torcàs: Tav, Bfró, Si, Pla, Xco,
Grau, Bpa, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Pma,
(castellanisme)
Ador, Cas, Almi, Ol
torcàs

c[u]có: Tav, Xco, Barx,
Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc
t[u]rcàs: Bfró, Si, Barx,
Xsa, Bdrà, Pma, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Fo,
Gua, Pi

2.1.2.d. Presència de l’al·lòfon [ə]
La feblesa del vocalisme àton a la Safor està relacionada amb la presència de
l’al·lòfon [ə] en alguns pobles de la comarca. És un dels huit fonemes àtons
del català oriental mallorquí i és present, també com a al·lòfon, almenys a la
resta del català oriental, a la Marina Alta i, en recessió, a Tàrbena. El
manteniment en aquests llocs valencians s’ha relacionat amb l’abundant
repoblació mallorquina que hi arribà després de l’expulsió dels moriscs.
El trobem a la Valldigna, sobretot, en posició pretònica, tot i que
alguns parlants de Benifairó (algun de Simat i Barx) també l’utilitzaven en
posició de /a/ final àtona. Això últim coincideix amb el que deia Alcover a
principi de segle: “La -a àtona final sona -[ə]: […] dins el reyne de València a
Benicarló, Penàguila, Villalonga, Benifairó, Tabernes, Simat de la Valldigna
[…]”.114
A Tav, Bfró, Barx, Pma i Ròt puntualment s’articula precedint una
síl·laba amb ['i], ['o] o ['u]: r[ə]ïm, Benif[ə]iró, gorr[ə]dura. A Simat són molt
més usuals, tant en aquesta posició (t[ə]ngut, d[ə]lluns, fr[ə]gir, n[ə]ngú, s[ə]gí)
com en síl·laba pretònica seguida de qualsevol altra vocal: r[ə]ó, r[ə]scar,
r[ə]stoll, ll[ə]nterner, ll[ə]vor, b[ə]squet, g[ə]rrofes, r[ə]mat…

La informació de Simat (mulló), Miramar i Vilallonga, l’he treta de DECLC V, pàg.
756.
114 Perea (2003), Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana IV (1908-1909), pàg. 341-342.
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2.1.2.e. Assimilació /e/>[i] en contacte amb palatal
En nombrosos casos s’assimilen les /e/ en [i] quan la primera està en
contacte amb una consonant palatal: són generals a la Safor la pronúncia
col·lege (Tav, Bfró, Si, Barx, Alqu, Real, Bjó, Vi, Fo, Mi, Pi),115 giner (només a
Gandia g[e]ner en alternança amb g[i]ner),116 gineta (Valld, Xco, Bdrà, Bpx,
Raf, Bjó, Po, Alf, Cas, Lloc, Vi, Dai, Mi, Pi), ixir (també [e]xir i [e]ixir a Gua,
Pi, Mi), ll[i]dó i ll[i]doner (Barx, Si, Grau, Bdrà, Bpx, Raf, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Ol), quixal i xixanta. També són generals, però
no sistemàtiques, fregir i fr[i]gir, llegir, i ll[i]gir, ja que totes dues pronunciacions
són presents a tots els pobles de la Safor. La paraula tragella ha canviat de
posició les consonants palatals i ha experimentat la mateixa assimilacio de
/e/ en [i], que en el cas de Ròtova i Almiserà és una assimilació de les dues
vocals a la [i] generada pel contacte amb palatal:
tralija: Xco, Xsa, Bpa, Real, Dai > tr[e]lija: Tav, Bfró, Xsa, Ga, Bpx,
Pra, Alqu, Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi;
tr[e]llija: Si, Pma, Ador, Ròt> tr[i]llija: Ròt, Almi
Presenten variació geogràfica:

argelaga
(mapa 27)

ang[i]laga: Si, Bfró, Pla, Xco,
Xsa, Grau, Ga, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó,
Po, Alf, Cas, Ròt, Lloc,
Almi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol

caragol
avellanenc

villerenc: Xsa, Pra, Dai, Gua, Mi

corretjola
(mapa 28)

corretjola: Tav, Xsa, Bpa, Bell,
Pra, Alqu, Almo, Raf, Fo,

ang[e]laga: Tav, Barx, Bpa,
Bdrà, Raf, Po, Real,
Pma, Ador, Vi
vellarenc: Alqu, Raf, Bpa
vellerenc: Xsa, Pra, Dai,
Gua, Pi
avellanenc/ vellanenc: Tav,
Xco, Grau, Ga, Bdrà,
Bpx, Bell, Almo, Real,
Po, Pma, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Fo
avellanet: Ròt
corrinjola: Bfró, Barx, Xco,
Real, Bjó, Po, Pma, Alf,
Lloc, Vi

Sembla general al País Valencià, tot i que en textos valencians anteriors al XVIII
només es documenta col·legi. Vg. Colomina (1991:18-19) sobre el pas /e/>[i] en aquest
mot i en altres semblants.
116 Tot i que normalment es diuen els noms de mesos en castellà.
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Dai, Gua, Pi, Ol
correnjola: Bell, Almo

dejú
desllapissar
lleixiu
penyora

renyó

d[i]jú: Bfró, Pla, Ga, Bell, Raf,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Almi, Vi
desll[i]pissar: Bfró; desp[i]llissar:
Xsa

d[e]jú : Ga, Bell, Raf, Po i
la resta

desllapissar: Tav, Xsa, Bpa,
Bjó, Cas
lleixiu: Po, Cas
ll[i]xiu: Si, Pla, Cas
lexiu: Bfró
penyora: Si, Pla, Xsa, Bpa,
p[i]nyora: Tav, Bfró, Xco, Grau,
Bell, Pra, Alqu, Real,
Bdrà, Almo, Dai, Gua
Bjó, Po, Mi, Pi
pr[i]nyora: Cas
prenyora: Ador, Almi
r[i]nyó: Si, Pla, Xsa, Grau, Ga,
Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
renyó: Valld, Alqu, Almo,
Raf, Real, Po, Pma, Ador,
Bjó, Fo
Ròt, Almi, Lloc, Vi, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol

sanglot,
‘sospir
convulsiu’
(mapa 29)

x[i]nglot: tota la Safor menys
Alf i Cas

xaruga

x[i]ruga: Tav, Bfró, Si, Barx,
Bpa, Raf, Alf, Lloc
x[i]rugar: Ga

xeringa
xocolate

corrinxola: Bfró, Si, Pla,
Barx, Ga, Ador, Ròt,
Cas, Almi, Vi
corritjola: Xsa, Gua, Mi
corritxola: Si, Grau, Bpa,
Bpx

x[i]ringa: Tav, Bpa
x[i]colate: Bfró, Ador, Cas

x[a]nglot: Alf, Cas, Ròt,
Almi, Lloc
xaruga: Xco, Ga, Bpx, Mi,
Alqu, Vi
xarugar: Xco, Bpx, Mi
x[e]rugar: Ga, Ròt
x[e]ringa: Tav
x[o]colate: la Safor

No afecta els mots general, genoll, geniva, llegó ni senyor,117 tots generals
a la Safor, que sí que assimilen la e en i en altres parlars com ara en valencià
central.
2.1.2.f. Altres vacil·lacions e/i
Puntualment sent s[i]nyor a un sol informant de Xco, Bpa, Ròt i Almi, tot i que hi
predomina s[e]nyor.
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En altres contextos també es produeixen vacil·lacions en l’ús de les ee i ii en
posició postònica interna. En les tres parelles següents, que tenen
distribucions diferents per tot el domini lingüístic, presenten solucions
variades a la comarca:118

alfàbega

jàssena
mànega (mapa
30)

alfàbega: Bfró, Ga, Alqu,
Real, Ador, Almi
alfàbiga; amfàbiga: Ga, Alqu i la
amfàbega: Dai
resta de la Safor
aufàbega: Si, Pla, Real
gèss[i]na: Tav, Pla, Barx, Xsa,
jàssena: Ol
Raf, Real, Bjó, Gua
jàss[i]na: la Safor menys Oliva
mànega: Po, Vi i la resta màniga: Bpa, Real, Almo, Bjó,
de la Safor
Po, Fo, Ador, Cas, Lloc, Vi

En posició pretònica també es produeix la mateixa vacil·lació:
aixàvega,
aixavegó

xabegó: Tav

xàbiga: Xsa
xabigó: Bfró, Xsa, Grau, Gua,
Bpa

batecul
(mapa 31)

batecul: Tav, Bfró, Si, Barx,
Xco, Xsa, Grau, Bpa,
Bdrà, Bpx, Bell, Alqu,
Raf, Real, Bjó, Po, Pma,
Alf, Ròt, Almi, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol

baticul: Tav, Pla, Xsa, Ga,
Bpx, Pra, Raf, Almo, Ador,
Alf, Cas, Lloc, Vi, Fo, Po,
Ol

despús-ahir, despús-demà: la
Safor

dispús-ahir, dispús-demà: Tav,
Pra

poregós: Si, Pla, Ga, Bpa,
Bdrà, Bpx, Raf

por[i]gós: Tav, Bfró, Barx,
Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Vi, Fo, Dai, Alqu, Mi, Pi,
Ol

despúsahir,
despúsdemà
poregós
(mapa 32)

Segons les dades de l’ALDC V, alfàb[e]ga és la forma majoritària al PV, amb un
xicotet illot d’alfàb[i]ga a la Marina Alta i la Safor i alguna excepció puntual més (mapa
1098). Contràriament, jàss[i]na predomina en terres valencianes: l’illot de jàss[e]na abraça
la Marina Alta i Baixa i el Comtat i coincideix amb la variant de Mallorca i Eivissa
(ALDC II, mapa 443).
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por[i]ngós: Grau
porxe

porxi: Po

En alguns altres mots, les /i/ pretòniques passen a [e] quan en la
síl·laba posterior hi ha una [u] tònica. Les paraules de la llista següent
alternen amb les variants amb [i] en totes o la majoria de localitats:
d[e]buix: Barx
d[e]lluns: Si, Barx, Bpa, Bell, Fo, Po, Cas, Gua, Mi
d[e]ngú, d[e]ngun: Bfró, Pla, Barx, Xco, Grau, Bpx, Real, Ador, Cas,
Fo, Mi; n[e]ngú: Bdrà, Bpx
d[e]sgust: Ol
m[e]nuts (‘minuts’): Raf, Ador
v[e]ngut, t[e]ngut: Valld, Xco, Xsa, Ga, Grau, Bpa, Bpx, Bdrà, Bpx,
Bell, Alqu, Real, Bjó, Po, Alqu, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Vi, Po, Gua, Mi, Pi, Ol; v[e]ndria: Mi
Són molt usuals les dissimilacions, tampoc sistemàtiques, de /i/
àtona seguides d’una altra /i/, tònica o àtona (/i/>[e]):
c[e]vil (‘civil, guàrdia civil’): Tav
cr[e]tiquem, d[e]vidix: Dai
d[e]stinguir (‘distingir’): Valld, Bdrà, Bpx, Pra Cas, Gua, Mi
d[e]vertir: Valld, Bjó
med[e]cina: Ga, Bdrà, Alf; medicina: Pma
m[e]litar: Bpx
m[e]sdia (‘migdia’): la Safor (alterna amb m[i]zdia i variants)
ord[e]nari (‘ordinari’): Tav119
pol[e]cia: Pma
pr[e]ncipal: Barx, Gua
t[e]ndria (‘tindria’): Tav, Barx, Bpa, Mi
s[e]tiet: Tav, Pla, Bell, Raf, Alqu, Almo, Cas, Almi, Vi, Mi< sitiet:
Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Real, Bjó, Po, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Lloc, Fo, Gua, Mi
sol[e]tari: Pla, Xco, Bdrà, Cas, Fo120 < solitari, solitària: Bfró, Si, Pla,
Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi, Ol
v[e]cicleta (<bicicleta): Tav, Barx, Ga, Po, Gua, Mi, Pi; v[e]cicliste: Barx
119
120

Terrés (1986:83).
També en Grau Bono (1927:33): “cuc soletari”.
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v[e]driola: Pla, Barx, Grau, Ga, Bdrà, Raf, Alqu, Po, Alf, Cas, Lloc,
Dai, Gua, Mi, Ol< vidriola: Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell,
Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Ròt, Almi, Vi, Fo, Pi
v[e]nt-i-dos: Tav, Si, Pla, Barx, Bpa, Alqu, Bjó, Po, Pma, Ròt, Dai,
Gua, Mi
v[e]sita: Tav, Pla
v[e]via: Bfró, Pla, Barx, Xco, Grau, Bpa, Raf, Almo, Pma, Lloc, Mi,
Pi
x[e]r[e]via: Bfró, Xco, Lloc, Fo, Mi121
En sentit contrari, es produeixen també algunes vacil·lacions /e/>
[i] en posició inicial, com:
estiu/[i]stiu: Cas, Pi, Ol, Barx; [i]stiu: Xsa, Mi
[i]stan, [i]staven, [i]stà: Mi
En posició pretònica són més usuals les assimilacions de les /e/
àtones a una /i/ posterior, tònica o àtona (/e/>[i]):
dess[i]guidat:Tav, Bfró< desseguidat: Si
s[i]gristana, s[e]gristana (‘sargantana’): Tav
t[i]nia: Bfró, Bdrà, Bpx, Raf, Bjó; t[i]nint: Ga; t[i]niu: Si, Bpa, Pra
v[i]nien: Raf, Ol, v[i]nint: Xco, Po
2.1.2.g. Diftongació de o- inicial en auAlgunes paraules començades per /o/ diftonguen la vocal inicial en [aṷ]. És
el que ocorre amb:
[aṷ]bert: la Safor menys Almi
obert

ofegar
(mapa
33)

abuert: Barx, Almi
aubuert: Cas
[aṷ]fegar: la Safor menys Barx
[aṷ]f[we]gar: Si, Barx, Pma, Almi

ofegar: Ga, Ròt, Ol122

f[we]gar: Pra, Cas
També en Grau Bono (1927:50): “cherevia”.
És una solució de compromís entre afuegar, que sent a Favara i és comú a molts
altres pobles, i la pronúncia de la resta de la Valldigna.
121
122
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oliva

auliva: Gua, Pi

oliva: la Safor

olor

[aṷ]lor: Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa,
Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo, Bjó,
Raf, Fo, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi

olor: Tav, Bfró, Si,
Barx, Xco, Ga,
Bell, Real, Alf,
Ròt, Cas, Po, Vi
ovella: Valld, Xco,
Xsa, Ga, Bpa,
Bdrà, Alqu, Pma,
Cas, Gua, Pi, Ol

ovella

auella: Ador, Almi, Vi, Fo, Gua

Ara bé, no afecta mots com obrir (en alguna ocasió [u]brir, però mai
la forma present a la Costera aurir) ni omplir, que mantenen la [o] inicial.
2.1.2.h. Monoftongacions i diftongacions
Paral·lelament, alguns mots començats en /kwa/ (i secundàriament /kwe/)
tendeixen a monoftongar en [ko] i a l’inrevés: alguns de començats en /ko/
diftonguen.
escollar (<esquallar, ‘acovardir-se’): Tav
quallar: Pla>collar: la Safor menys Pla
qualsevol>consevol: Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga,
Bell, Raf, Alqu, Bjó, Ador, Ròt, Cas, Almi, Dai, Mi;
consivol: Po, quansevol: Bjó
/kwa/>[ko]
quaranta>coranta: la Safor
quaresma: Tav, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Alqu, Almo, Real,
Po, Ador, Ròt, Cas, Vi; c[o]resma: Xsa
qüestió: Barx, Xsa, Ròt, Raf, Bell> quastió: Si, Xco, Xsa, Bjó,
Gua, Mi> c[o]stió: Tav, Mi; custió: Bfró, Ga, Po, Almi
corneló: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Mi> quarneló: Bfró, Barx,
Alqu, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Almi, Vi
cortina: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Almo, Bjó, Po, Alf,
/ko/>[kwa]
Ròt, Almi, Vi, Pi> quartina: Valld, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx,
Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Ol
El mateix ocorre, amb menys freqüència, en posició interna de mot:
/o/>[wa] llanguanissa: Pla, Bpx (<llengonissa)
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esquadrinyar (<‘escodrinyar’): Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Bpa, Raf,
Pra, Almo, Ròt, Cas, Lloc
Buenos Aires: Bfró, Si, Barx, Bpa, Almo, Alf, Gua
/we/>[o] B[o]nos Aires (referit a una varietat de fesol): Tav, Pla, Bdrà,
Bpx, Bell, Pra, Bjó, Po, Almi, Dai, Gua, Mi
Daimús: Tav, Barx, Xsa, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bellr, Raf,
Pra, Alqu, Real, Almo, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi>
/a/>e
D[e]mús: Ga, Almo, Gua, Pi
/wa/>[o]

2.1.2.i. Afèresis i pròtesis
He identificat molts casos d’afèresis a la Safor. Aquesta abundància es
repeteix a la Marina Alta i a les Illes Balears. Ara bé, les paraules afectades
són menys que a la comarca del sud i en alguns casos no són les mateixes:
no s’elimina la a- de mots que allà presenten afèresi, com ametla o agulla…
Això no obstant, el fenomen és present en moltes altres paraules, en alguns
casos com a pronúncia exclusiva, en uns altres, com a variant fonètica que
conviu amb la forma completa.
abadejo
abaixar,
baixar
anar
abellerol
agüelo
afònic

agranar
albergina

baejo: tota la Safor menys Pla i
Ga
abaixar: Valld, Lloc
(puntualment baixar)
nar: la Safor
bellerol: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Raf, Almo,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi,
Lloc, Fo, Gua, Mi
uelo: la Safor menys Si123
fònic: Xco, Xsa, Grau, Fo, Bpx,
Pma, Ròt, Almi, Vi, Fo, Pi
granar: Tav, Bfró, Barx, Xsa,
Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra,
Alqu, Almo, Real, Ròt, Cas,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi
bargina: Tav, Bfró, Si, Barx,

abaejo: Si, Pla, Barx, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Ròt, Pma,
Ador
baixar: la resta de la Safor
(molt puntualment abaixar)
ambellerol: Ol
abellerol: Barx, Pla
auelo: Bfró, Si, Barx, Ga, Bdrà
afònic: Tav, Bfró, Si, Pla, Barx,
Ga, Bpa, Bell, Alqu, Real,
Bjó, Po, Ador, Alf, Fo, Pi,
Ol
agranar: Tav, Bfró, Si, Pla,
Barx, Bpa, Pra, Bjó, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Dai, Ol
albargina: Tav, Si, Pla, Barx,

Entre totes les enquestes només he sentit dos voltes iaio. L’ús de uelo, bisauelo,
tatarauelo és uniforme.
123
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Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell,
Pra, Alqu, Almo, Bjó, Fo,
Pma, Alf, Ròt, Cas, Dai,
Gua, Mi, Pi

acabar
agarrar

cabar: la Safor
garrar: la Safor

Xco, Xsa, Grau, Ga,
Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Raf,
Real, Pma, Ador, Cas,
Lloc, Vi, Dai, Ol
ambargina: Xco, Bdrà, Almi.
Puntualment a Si, Bpa,
Pra, Real, Dai
abargina: Grau, Real, Po, Mi
puntualment acabar
puntualment agarrar

No tinc dades tan detallades, però també sembla que la forma sense
a- és la majoritària o única a la comarca, en els mots bocar (Xco, Raf, Pra, Fo,
Dai, Gua, Mi), panyar (Xco, Cas, Gua, Mi), plegar (Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa,
Ga, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol), puntar (Xco, Xsa, Mi,
Pi), rancar (Bdrà, Pra, Fo, Gua, Mi), replegar (Bfró, Si, Xco, Ador, Lloc, Vi,
Fo), secar (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Bpa, Alqu, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi; a
Simat, assecar). En els mots leacrà, aleacrà i variants, s’observa alternança entre
la forma amb [a] i la forma amb afèresi a quasi tots els pobles, sense que es
puga establir cap regularitat.
Unes altres formes que he anotat sense exhaustivitat, tretes de la
conversa espontània, són:
(ha)via: Tav, Bell,
Raf, Ròt, Dai,
(ha)veres: Xsa
caçar (acaçar): Mi
carar: Ga
catxar: Ròt, Cas,
Lloc
dobar: Pla, Bjó

judar: Tav, Bfró,
Xco
juntar: Tav, Bfró,
Ròt, Dai
llargar, llargaet: Almi,
Pi
magar: Xco, Pra,
Dai, Pi

genollâ: Alqu

mericana (espècie de
gallina): Xco

gonia: Xco

morzar: Ador

nomenar: Ador
profitar: Bfró, Ga,
Xsa
reglar: Xco
remullar, pretar,
pegaloses: Ròt
ribar: Mi, Xco, Almi
ros: Fo, Barx
rua: Bfró, Si

ruixar: Cas, Dai, Mi
Entre les pròtesis abunden aquelles produïdes per una falsa
segmentació de l’article femení i el substantiu següent (la ràdio> l’arràdio):
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afoto: Bpx
agona: Tav, Bfró, Si, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt, Fo, Gua, Mi, Pi;
<l’aona: Si, Barx, Xco, Xsa, Bell, Ador, Ol (<ona)
allar: la Safor124
amoto: Bpa, Alqu, Po, Ador, Dai
anou: la Safor
apaput/aparput/apalput: Tav, Barx, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Fo,
Almo, Pma, Ròt, Cas, Ol
aperdiu: Barx, Xco, Bdrà, Bell, Pra, Real, Bjó, Po, Ador, Lloc, Mi, Ol
arràdio: Bfró
asserp: Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Bdrà, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo125
avespa: Si, Barx, Ga, Bpa, Po, Pma, Ador, Lloc, Vi, Fo, Ol; adespa: Si;
vespa: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra,
Alqu, Mi, Pi; despa: Si, Bjó
Uns altres casos són els verbs acaminar (Tav, Barx), aguardar
(‘guardar, alçar’, Tav, Bfró, Grau, Po, Cas, potser per influència d’aguardar,
‘mirar’, ‘esperar’, també viva a la comarca), acol·locar (Barx), amostrar (Gua,
Ador), apreparar (Tav, Si, Xco, Bpa, Alqu, Gua; preparar a Tav i Bfró);
l’adverbi allunt (Barx, Ròt, Almi, possiblement per paral·lelisme amb a prop);
o els adjectius acapaç (Bjó), arrendit (‘exhaust’ Tav, Pla, Bpx, Vi, Ol, també a
Mallorca i l’Empordà), aparegut (‘paregut’, Ròt, Cas). Al sud de Gandia
només s’utilitza aparar-se (Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi). No hi ha diferència semàntica entre
pujar (Valld, Xco, Xsa, Ga, Mi) i apujar (puntualment a Bfró i Bpa) baixar
(pobles al sud de la Valldigna) i abaixar (Valld i Lloc). Hi ha vacil·lació en:
blet (nom de planta): Raf,126 Pma, Alf, Vi> ablet: Barx, Ròt, Lloc> abret: Bfró,
Si
2.1.2.j. Canvis de prefix
Són nombrosos els canvis de prefixos inicials a-, es-, al-, en-, em-, fenomen
relacionat amb les afèresis, ja que sovint alternen amb la supressió de ainicial. En alguns casos, la confusió es fa extensiva a paraules començades
per a-, es-, al-, en-, em- en què aquests començaments no corresponen a cap
morfema. El canvi és tan freqüent que sovint alternen dues o tres variants
en un mateix poble, cosa que fa més difícil fixar una ditribució local de
formes. Les que he anotat són les següents:
Pròtesi molt usual arreu del País Valencià (ALDC II, mapa 284).
Pròtesi comuna a tot el País Valencià, vg. ALDC VII, mapa 1615 i Garcia Perales
(1995:498).
126 Segons Pellicer (2004:18), a Rafelcofer, blec.
124
125
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abellerol: Barx, Pla
bellerol: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Almi, Lloc, Fo, Gua, Mi
ambellerol: Ol
afonar: Bell, Pma, Bpa, Bdrà
anfonar: Pi
agenollar-se: Tav, Si, Pra, Real, Ròt, Almi, Dai, Ol
angenollar-se:127 Pla, Grau, Xco, Xsa, Pma, Cas, Lloc, Vi
genollar-se: Alqu
ajuntament: Tav, Bfró, Barx, Xsa, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Alf, Lloc,
Almi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol
anjuntament: Dai
ajuntar: Bdrà, Raf, Real, Alf, Cas, Lloc, Po, Mi
juntar: Tav, Bfró, Ròt, Dai
anjuntar: Pla
albarda: Bpa, Real, Po, Alf, Pi
asbarda: Xco, Xsa, Almo, Pra, Raf, Bjó, Fo, Mi; asbardó: Tav
albargina: Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra,
Raf, Real, Pma, Ador, Cas, Lloc, Vi, Dai, Ol
bargina: Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Po, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi
ambargina: Xco, Bdrà, Almi. Puntualment també a Si, Bpa, Pra, Real,
Dai
abargina: Grau, Real, Po, Mi
albarzer: Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Ol
embrazer: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ga, Almo, Raf, Vi, Po, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi
embarzer: Si, Pla, Barx, Bell, Pra, Almo, Real, Bjó, Ador, Ròt
esbarzer: Ol
albelló: Tav, Si
ambelló: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
127

També ho usa Piera (2007:250).
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Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
asbelló: Tav
albercoc: Bfró, Si, Barx, Bpa, Bdrà, Real, Pma, Alf, Ròt, Fo
ambercoc: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra,
Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol
bercoc: Raf, Po, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi
alborço, alborcer: Barx, Xsa, Pra, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Almi, Lloc,
Ol
amborço, amborcer (‘arboç’, ‘arbocer’): Tav, Bfró, Barx, Pra, Po, Ador,
Cas, Lloc, Vi, Ol
ambroço, ambrocer: Si, Pla
ambrócio: Pla, Xco
borço, borcer: Xsa
alcalde: Barx, Xsa, Bpx, Bell, Pra, Almi, Ol
ancalde: Xco, Fo
alfàbega: Bfró, Ga, Alqu, Real, Ador, Almi
amfàbega: Dai
aufàbega: Si, Pla, Real
alfàbiga: Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Bjó, Pma,
Alf, Cas, Ròt, Lloc, Fo, Ol
amfàbiga: Tav, Bfró, Barx, Xco, Pra, Raf, Almo, Bjó, Cas, Lloc, Vi, Po,
Fo, Gua, Mi, Pi
alficòs: Tav, Si, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Real, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi, Ol
amficòs: Bfró, Pla, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua
ficòs: Almo, Dai
algeps: Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bell, Almo, Real, Pma,
Alf, Ròt, Fo, Pi, Ol
angeps: Bfró, Pla, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Bjó, Po, Ador,
Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi
almàssera/ almàrsera: la Safor menys Xco, Barx, Ga, Grau, Bpx, Pma
amàssera/màssera/ amàrsera/màrsera: Tav, Si, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpx,
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Pma, Lloc, Mi
almorzar: la Safor
amorzar: Tav, Bfró, Pla, Xco, Bell, Pra, Almo, Raf, Po, Ador, Almi, Vi,
Ol
amfambrat: Tav, Bfró, Xsa, Bfró, Fo, Gua
alfambrat: Alqu
angoleja (topònim): Cas
aplanar: Si, Grau, Bpa, Bdrà, Raf, Bjó, Po, Ador, Alf, Lloc, Vi, Dai, Mi,
Ol
esplanar: Grau, Bpa, Raf, Lloc, Vi i la resta de la Safor
arguinaldo: Tav, Pma
asguirlando: Bfró, Barx, Xsa, Bpa, Pra, Mi, Ol
asguirnaldo: Xsa
asguinaldo: Alqu
armari: Tav, Bfró, Grau, Bpa, Bell, Raf
almari, almàrit: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpx, Pra, Almo, Real, Pma,
Ador, Ròt, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol
asmari, asmàrit: Xco, Xsa, Bjó, Vi, Mi
avort, abort: Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Raf, Almo, Ador, Alf, Ròt, Vi, Pi
albort: Xco, Bpx, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Cas, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi,
Ol
bardissâ, bardissa: Bfró, Grau, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Raf, Bell, Real, Pma,
Po, Fo, Gua
ambordissâ, ambardissa: Tav, Bfró, Bjó, Ador, Cas, Lloc, Almi, Bpa
albardissâ, albardissa: Si, Pla, Xsa, Grau, Bdrà, Bpx, Bell, Pma, Alf, Ròt,
Lloc, Vi, Dai, Gua, Pi
esbardissâ, asbardissa: Barx, Xco, Mi
bresquilla, brasquilla: Tav, Xco, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu, Raf, Fo,
Ador, Ròt, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
ambresquilla, ambrasquilla: Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Almi, Cas, Lloc, Vi
(mapa 34)
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començar: Xco, Bpa, Ador, Vi, Dai, Mi, Pi
escomençar: Tav, Xco, Xsa, Grau, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Lloc, Fo, Gua, Mi
acomençar: Po, Almi, Dai
alcomençar: Tav, Bfró, Si, Bjó, Pma, Ròt, Gua
Ascorrals (els Corrals, referit al Pla de Corrals): Si. “Vaig als Ascorrals”.
endoquinar (castellanisme, <adoquinar):128 Tav, Xsa, Bpa, Bjó, Po, Dai,
Mi
endrogar-se: Pra
engrunsar: Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Ga, Alf, Ròt, Cas, Lloc
algunsar: Tav, Bpa, Almo, Bjó, Dai, Ol
esgunsar: Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó, Pma, Ador, Vi, Po,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
agunsar: Po
envisc (‘vesc’): Tav, Almo; enviscar: Xco, Pla
escabussar (<capbussar), la Safor; cabussó: Bjó, Mi
escarpó: Tav, Barx, Xco, Xsa; carpó, tarpó, crepó: Barx i la resta de la
Safor
escolar: Bfró; colar: Bfró, Mi
esmussar: la Safor, menys Xsa ni Raf; almussar: Pla, Real; armussar: Bfró,
Po, Pma
espondre’s (‘pondre’s, el sol’): Tav, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol
pondre’s: Si, Cas
esvançar: Barx, Real
alvançar: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Raf, Bjó

128
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Piera (2007:85): “sense «endoquinar»”.

herbafals: Tav, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Almo,
Real, Bjó, Pma, Almi, Dai, Gua, Mi
herbasfals: Bfró, Xco
herbalfals: Si, Pla, Xco, Xsa, Alqu, Real, Lloc, Pi
herbalfàs: Po, Ador, Ròt, Alf, Cas, Vi, Ol
merla: la Safor menys Si i Ol
ammerla: Si
esmerla: Barx, Ol
munyir/monyir: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Real (mapa 35)
esmunyir/esmonyir: Pla, Barx, Ga, Real i la resta de la Safor
terrat: Bfró, Si, Pla, Grau, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Raf, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Gua, Pi, Ol (mapa
36)
anterrat: Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bell, Pra, Almo, Po, Ròt, Alf, Vi,
Fo, Gua, Pi, Mi
alterrat: Barx, Bpa, Real, Dai, Gua
tisores: Pla, Xsa, Bpa, Alqu, Ròt
estisores: Grau, Ga, Bdrà, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc,
Vi, Fo, Dai, Pi, Ol; estidores: Raf, Pra
tisores/estisores: la resta
Més cridaners resulten els canvis següents, derivats del tractament
col·loquial dels mots, tot i que no per això són menys usuals en valencià
general:129

/in/>[an],
[a]

[a]ncomodar, [a]ncomodaor (<‘incomodar’): Tav, Bfró, Si, Xco,
Gua
[a]ndicció (<‘injecció’): Tav, Barx
[a]stitut: Mi
[a]ntoxicat: Bpa
[a]nquetar: Gua, Ol; desanquetar: Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa,
Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt, Cas, Almi, Lloc,

Andicció és també usual, entre altres, a Canals (Sancho 1995:94), Alcoi (Tormo
Colomina 1987:106) i com a indicció al Baix Vinalopó (Segura 2003:42). De ben segur
que té més extensió al País Valencià; engüent/angüent és una forma secundària usada
arreu del català continental (DCVB).
129

83

/un/>[an]

Fo, Dai, Mi, Pi <desinquetar: Si, Pla (<desinquietar) (mapa
37)
[a]strucció: Lloc
[a]nsecticida: Xco
[a]nflamat: Xco
[a]ngüent: Tav, Pla, Bpa, Dai, Mi

En alguns altres casos la vacil·lació afecta els prefixos des- i es-, cosa
usual en un grapat de mots arreu del domini lingüístic. Entre els que sent,
destaque:
desbravat: Pla, Xco, Xsa, Grau,
Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Po, Ador,
Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Pi, Mi,
Gua, Ol

asmorrellat: Pi

espenyar: Alqu, Ròt, Cas

desbrafat: Tav, Bfró, Si, Barx, Pla,
Grau, Ga
desmorrellat: Valld, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi,
Ol
desmorrallat: Bfró
despenyar: Tav, Bfró, Si, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell,
Raf, Real, Bjó, Pma, Ador,
Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi,
Ol

2.1.2.k. Timbre de la -a final
Les harmonies vocàliques són una de les característiques que s’han marcat
sovint com a definitòries del valencià meridional. És dels pocs trets que la
majoria dels informants identifiquen com a diferenciador de parlars de la
Safor, especialment referit al d’Oliva i, per l’interior, al de Llocnou. Hi ha,
però, més variació que la que aprofiten els saforencs per a fer broma.
Hi ha tres contexts en què s’altera el timbre de les aa finals: quan la
/a/ va precedida de ['ɔ], de ['ε] o de qualsevol altra vocal tònica:
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/'ɔ/~-/a/: En el primer cas, tota la Safor, menys Oliva, assimila la
/a/ final al timbre de la ['ɔ] tònica precedent: p[ɔ]rt[ɔ], això sí,
amb diferents graus de velarització, que en pobles com Tav,
Barx, Pra, Bjó, Pma, Vi, Dai o Mi arriba a semblar una [o]. A
Oliva, en canvi, palatalitzen la /a/: p[ɔ]rt[ε], si bé és un
fenomen en recessió per l’estigmatització dels pobles veïns
(mapa 38)
/'ε/~-/a/: En el segon context, s’observen tres zones: Ol, Lloc,
Almi, Bpa i Bpx (i alguns informants de Cas), que assimilen la
-a al timbre de la [ε]: t[ε]rr[ε]; Pla, Ga i Bdrà i Cas que
mantenen el timbre de la /a/ (també ho fan alguns
informants de Bfró, Grau, Bpa): t[ε]rr[a]; i tota la resta de la
comarca, que velaritza la vocal final: t[ε]rr[ɔ].
Finalment, quan la /a/ final va precedida de qualsevol altre so
vocàlic en posició tònica se segueix, a grans trets, la mateixa
distribució que en una -a precedida de [ε], si bé en alguns
pobles on la velarització de la /a/ no és marcada els
informants vacil·len entre conservar el timbre de la [a] o
apropar-lo al de [ɔ]: Bfró, Grau (mapa 39).
Alcover, a principi de segle, ho interpretà així: “La -a àtona final
sona -[ə]: […] dins el reyne de València a Benicarló, Penàguila, Villalonga,
Benifairó, Tabernes, Simat de la Valldigna […]”. 130 Vicente Grau Bono,
l’any 1927, referit a Tavernes, va escriure que “la gente baja concede a la a el
sonido de ao en muchas palabras; «taronjao» naranja; «portao» puerta, etc.
(Parlar en la boca plena)”.131
Tot i que no són sistemàtiques, es produeixen nombroses
harmonies vocàliques regressives, en les quals la [ɔ] tònica produeix
l’assimilació d’una [a] àtona pretònica, cosa que pot arribar a afectar, fins i
tot, l’article femení la: t[ɔ]r['ɔ]nj[ɔ] (‘taronja’, la Valldigna), p[ɔ]ll['ɔ]rf[ɔ] (‘la
pallorfa’, Bfró), c[ɔ]ss['ɔ]l[ɔ] (‘cassola, Ròt, Gua)…132

Perea (2003), Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana IV (1908-1909), pàg. 341342.
131 Grau Bono (1927:82).
132 Aquestes assimilacions regressives també estan documentades al Baix i Mitjà
Vinalopó (Segura 2003:55), al Camp d’Alacant (Segura 1996:36-37) i al sud de la Safor
(Escrivà Caudeli 1992b:41, a Ador i a Daimús) cosa que fa pensar que tenen molta més
extensió.
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a) Reforç vocàlic
En mots acabats en determinades consonants s’afig un reforç vocàlic breu,
semblant a una [ə], que puntualment pot provocar la sonorització de la
consonant anterior. És un fenomen no sistemàtic que poden realitzar uns
informants i no uns altres. Ho percep sobretot a Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Bpa,
Ròt, Almo, Po, Lloc i Mi. Informava d’aquest fenomen el metge Vicente
Grau: “hay adición de sílabas en la palabra «credadilles» patatas; y de una e
suave, al final de muchas palabras terminadas en consonante, en el modo de
hablar característico de las gentes más rústicas (sonsonete)”. 133 N’anote
casos després de les consonants següents:
oclusives [p], [t], [k]: Simatə, campə, ricə
diverses consonants palatals i alveolars [ʎ], [ɾ], [m], [n], [s]: fillə, ahirə, diuenə,
ten[z]ə, xique[ə]
b) Assimilacions i dissimilacions
Algunes de les assimilacions i dissimilacions que he sentit són pròpies de la
parla descurada i probablement no són generals als pobles que anote (ni
alienes a aquells en què no ho he anotat). Això no obstant, són testimoni de
la feblesa del vocalisme àton. D’assimilacions i de dissimilacions, ja n’hem
vist en els apartats anteriors (per exemple, en 2.1.2.f.). Ací completaré
l’inventari.
Hi ha algunes paraules en què una /o/ es dissimila d’una altra vocal
posterior, àtona o tònica, i esdevé [a]:
c[a]scarró: Tav, Pla, Xco, Xsa, Ga, Raf, Almo, Bjó, Pma, Ador, Ròt,
Almi, Vi
coscorró: Grau, Almo, Po, Pla
c[a]sconelles: Tav, Bell, Almo, Bjó, Fo, Po, Ròt
cosconelles: Ròt i la resta de la Safor (mapa 40)
t[a]poló: Tav, Bfró, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Raf, Fo, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Lloc, Vi, Dai, Pi
topoló: Bpa, Almo, Alf, Ròt, Dai, Pi i la resta de la Safor
m[a]cador/m[a]caor: Tav (ant.), Xco, Ga, Pma, Mi
També dissimilen /ɔ/>[a], possiblement, en aquest cas, per evitar
una /ɔ/ en posició àtona, i /o/>[a]:
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Grau Bono (1927:82).

Llocnou> Llacnou/Lla[nː]ou: Tav, Xco, Ga, Bpx, Real, Pma, Ador,
Almi, Lloc, Dai, Pi; Llaunou: Alf, Ròt, Cas, Almi
posterol> p[a]sterol (‘posterol, hèrnia a l’intestí recte’): Tav, Fo, Po134
El fenomen invers, l’assimilació de la /a/ o /e/ etimològica a la ['o]
tònica, és també present en les paraules següents:
moc[o]dor: Tav, Pra, Alf, Font, Gua
r[a]stoll: Tav, Bfró, Si, Pla, Ga, Bdrà, Pra, Raf, Alqu, Almo, Real,
Gua, Mi, Pi, Ol; r[e]stoll: Mi
r[o]stoll: Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bell, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Pi (mapa 41)
renyó: Valld, Alqu, Almo, Bjó, Fo (mapa 42)
r[o]nyó:135 Xco, Bpa, Pma, Cas
xap[o]lló: Bfró
xapalló: Pla, Bpa, Real
xapallâ: Ròt, Cas
Unes altres assimilacions i dissimilacions són:
b[a]rruga (Vg. 2.1.2.b)
b[o]rruga: Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Lloc, Almi, Vi, Fo, Pi, Ol136
b[a]rumballa: Gua
borumballa: Fo, Vi, Gua, Mi; borrumballa: Barx, Xsa, Alqu, Bell, Almo,
Fo, Mi, Ol
b[u]rrumballa: Bell; b[u]rumballa: Vi137
c[o]rrera (‘carrera’, per córrer): Tav, Bpx, Pi
dèss[a]t (puntualment dèss[ɔ]t), dèn[ɔ]u, den[a]u:138 la Safor menys Bpa,
Bdrà, Bpx, Ol
També a Tavernes com a malnom, segons Terrés (1986:83). Ja era aquesta la
pronunciació d’Oliva al segle XVIII: “pasterol: assí se dice pero parece que deviere
decirse posterol”, Casanova (1999:140).
135 Segons el DCVB, ronyó també Ador.
136 Podria haver afavorit el pas /e/>[o] la posició entre una bilabial i una vibrant.
137 Totes aquestes variants estan presents en altres comarques valencianes. Vg. Martines
(2000:75-76).
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dèss[ε]t, dèn[ε]u: Barx, Bpa, Bdrà, Bpx, Pi, Fo, Ol, Almi, Lloc, Cas
d[i]spensa (castellanisme per ‘rebost’): Valld, Xsa, Bpa, Raf, Vi
est[a]rnudar (‘esternudar’): Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Almi, Gua, Ol139
est[o]rnudar: Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Ador,
Alf, Cas, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi
f[o]rmàcia: Tav
r[e]vet, r[e]vetó (<rivetó): Tav, Bell
Ròtova: Bpa, Almi, Vi, Pi
R['o]tova: Grau, Real, Pma, Alf, Ròt, Cas, Dai140
Ròt[i]va: Xco, Bjó, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai
Ròt[e]va: Almi, Lloc, Dai
t[a]vallola: Almo; tovallola: Pma, Mi
tr[a]stellaor: Si, Pra < trestellaor: Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol
testellaor: Bfró, Xsa, Grau, Po, Ròt, Lloc, Vi
destellaor: Bfró, Bpx, Fo
xucutet: Bell, Pi
x[u]cotet: Tav, Bfró, Ga, Fo
x[o]cotet: Bfró, Grau, Bpa, Pra, Almo, Real, Dai, Mi
xicotet: la Safor
ximenera: Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
(mapa 43)
xumenera: Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Bpx, Real, Pma, Ador, Alf, Almi,
Lloc141
En molts pobles alternen dènou i dènau. Sovint el timbre costa de distingir, perquè no
arriba a ser una ['ɔ], tampoc una [a] sinó una realització propera alhora a les dues vocals.
139 La dissimilació sembla més comuna al País Valencià que la forma amb [o] (Garcia
Perales 1995:101).
140 Els informants de Ròtova identifiquen aquesta pronunciació com a castellana.
141 La i labialitza per contacte amb la nasal, vg. Veny (2009:29).
138

88

c) Metàtesis
abuert: (<aubert<obert): Barx, Almi; aubuert: Cas
anemorat: Xco, Bpx; anemorar: Bjó
aufuegar (<aufegar<ofegar): Si, Barx, Pma, Almi; afuegar: Pra, Cas
auia (<aigua): la Safor142
causalitat (<casualitat): Bfró, Barx, Bpx
ciurelos, ciureler: Bfró, Si<ciruelos: Tav, Pla, Barx, Xco, Grau, Bpa,
Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua
llonganissa: Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt>
llengonissa: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Real, Mi, Pra, Alqu, Raf,
Fo, Cas, Lloc, Vi > llangonissa: Grau, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu,
Almo, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol> llanguanissa: Pla
sagrentana: Almi; sagrintana: Bfró; segrentana: Si, Pla, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; segrantana: Pla, Barx, Raf,
Almo, Po, Cas, Almi, Dai, segristana, sigristana: Tav, sagrantana:
Bfró, Ga, Bdrà, Alqu, Almo, Real, Vi, Gua, Ol
sevilla (<sivella): la Safor
d) Síncopes i anaptíxis
l’Alcrieta (nom popular de Guardamar): Ga, Bpx, Bell, Raf, Almo,
Alqu, Gua, Dai, Mi, Pi
l’Alcria dels Bojos (pron. ['boos], partida de Beniopa): Bpa
l’Alcria (nom de l’Alqueria de la Comtessa): Ga, Raf, Alqu, Pra, Pma,
Cas, Lloc, Font, Gua, Pi
carranc (<cranc): la Safor
embrassà: Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Po,
Pma, Ador, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi <embarassada:
Si, Raf, Almo, Bjó, Alf, Cas, Ol
escarbat (<escarabat): Raf, Pra
fredat (<feredat): Barx, Pla, Bdrà, Raf, Pra, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt,
Lloc, Mi
frèstic: Barx <farèstic: Tav, Bfró<feréstic<feréstec
frigola ([fɾi'γɔlɔ]): Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Almo, Real, Pma,
Ador, Fo, Ol; frígola: Vi
Segons els contactes de Xco i Ol, la generació anterior a l’entrevistada encara deia
aiua. Ho sent al Pla alternant amb auia. Ara, el canvi ja devia haver començat en 1911,
quan Izquierdo (2000:144) anotà que es diu auia a Ròtova.
142

89

guiripau (<gripau): Valld
queredilla, quereïlla: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo,
Pi; queraïlla, credaïlla: Si, Pla, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Almo, Real,
Bjó, Almi;143 caradilla, caraïlla: Bell, Alqu, Raf, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol; careguilla: Fo; cr[a]ïlla: Ga144
safreig: Xsa; safareig: Bfró, Si, Barx
tereseta en ratlla (joc infantil): Tav < treset en ratlla: Ador, Pra; tresets en
ratlla: Grau
vritat: Pra; viritat: Pra
e) Apòcope
A Benifairó, Xeraco, Xeresa, el tio, la tia, esdevenen el ti, la ti (<el tio, la tia)
quan aquests mots van precedits d’article i seguits d’un nom: el ti Paco, la ti
Isabelita; a Simat, Barx i Ròtova també es fa l’apòcope però només en estil
allegro. El mateix fenomen ocorre en una part de la Marina, a Torís (la Ribera
Alta), a Sueca i a la Vall d’Albaida. Segurament abraça una àrea encara
major.145
f) Reduccions vocàliques
En valencià són nombroses les reduccions vocàliques en posició de diftong.
Són generals a la Safor i estan molt esteses al País Valencià: coranta, dumenge
(puntualment domenge a Barx, Pra, Mi i Ol) i vore. En canvi, afecten una àrea
geogràfica més reduïda:
Alfauir: Real, Bjó, Pma, Alf (mod.), Ròt, Cas, Almi >Alfuir: Ga, Bpa,
Pma, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi> Alfoir: Ador, Almi
Berroart (<Bellreguard): Tav, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma,
Dai, Gua, Mi, Pi.
enquetar: Gua, Ol; des[a]nquetar: Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Bell,
Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Mi, Pi
<desinquetar: Si, Pla (<desinquietar)

Grau Bono utilitza dues d’aquestes denominacions: “malea de les queredilles”
(1927:43); “hay adición de sílabas en la palabra «credadilles» patatas” (1927:82).
144 Si partim de la forma normativa, hi hauria hagut una anaptixi a tots els pobles menys
a Gandia; si partim de creadilla, hauríem de parlar de metàtesi de la /ɾ/ o de reducció
d’/ea/ i d’anaptixi.
145 Beltran (2011:50), Beltran i Herrero (2011:49), Beltran i Segura (2007:68), DECLC
VIII, pàg. 474.
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guiato (<gaiato): la Safor146
ne·via (n’hi havia): Tav, Bfró, Si, Xco, Grau (en alternança amb la
forma completa)
pacéncia: la Safor
quet/quetet: la Safor
2.1.2.m. Fonètica sintàctica
En la unió de vocals per fonètica sintàctica, la Safor presenta coincidències
amb les solucions de la Marina Alta, diferents de les del valencià general:
quan estan en contacte la /e/ final d’una paraula i una /a/ inicial àtona
d’una altra,
vocal
final

vocal
inicial
a- tònica

ea

e
ea
-e
àtona

a- àtona
a

ɔ

eɔ

o àtona o
eo
tònica

vocal resultant i
distribució
Es respecten les
dues vocals sense
fer cap elisió: la
Safor
Pronúncia
majoritària a la
Safor, menys Bdrà,
Alf i Lloc
Ús puntual a Ga,
Bpa, Cas, Vi
Predomina a Alf,
Lloc; alterna amb
d[e] cí a Bdrà, Bpx,
Almo, Real, Ròt,
Po, en menys
proporció a Ga,
Grau, Ròt
Predomina a tota la
comarca
el
manteniment de les
dues vocals
Predomina a tota la
comarca, menys a

exemple
de atre

d[e] cí, d[e] nar, d[e]
ròs, tens qu[e] nar
de ací

d’ací

de oli
de Oliva

L’ALDC V, mapa 1261, només situa guiato, dins el País Valencià, a la Safor, les
Marines i a Vinaròs. Beltran (2011:109), que l’arreplega a la Marina Alta i Tàrbena, ha
assenyalat que la coincidència amb la forma de Manacor i Felanitx fa pensar que podria
ser un mallorquinisme.
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o
i àtona

i
ei

e
u- tònica
o àtona

eu

u

Ol, el manteniment
de les dues vocals
Predomina a Ol
Tinc menys dades
d’aquesta
combinació, però
no
observe
predominis
Predomina a Xco.
Alterna amb la
conservació de les
dues vocals a Tav,
Bfró. Present a
Ador, Dai, Raf, Si
Predomina
la
conservació de les
dues vocals a la
Safor, menys a Xco
alterna a Ga, Bdrà,
Real, Pi, Ol, en
menor mesura a Si

d’Oliva
d’història
de història

d[e] na safa

de un

dins d’[u]na ferrà

En els casos de de+o, de+i, de+ɔ, no es donen casos d’elisió a Gandia
ni als pobles situats al nord d’aquesta, tampoc a Dai, Gua, Mi, Pi, Bell, Raf,
Pra, Po, Pma, Ador, Fo, Vi.
2.1.2.n. Canvi de tonicitat
En diversos mots s’ha produït un canvi de síl·laba o de vocal tònica:
esdrúixola> plana: quilométro: Si, Bpx; centimétro: Lloc; boligrafo: Almi
plana> esdrúixola: tu, contínua (Grau, Pra), jo contínue (Bjó), ells
contínuen (Gua); s’aprécia (Ga); frigola: Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà,
Bpx, Almo, Real, Pma, Ador, Fo, Ol, frígola: Vi
El mot flauta presenta diftong en uns pobles i hiat en els altres, en la
generació estudiada:
flauta: Bfró, Barx, Xsa, Xco, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Real, Ador,
Ròt, Dai, Gua, Ol
flaüta: Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Alqu,
Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi, Ol

92

La paraula castic (Alqu, Po, Gua) és aguda, forma etimològica i que
sembla general al País Valencià.
2.2. CONSONANTISME
2.2.1. Inventari de fonemes consonàntics
Hi ha dos inventaris de fonemes consonàntics a la Safor. En primer lloc, el
de tots els pobles menys Gandia, Benipeixcar i el Grau, que és idèntic al de
resta del valencià general (excloent-ne el central): /p/, /t/, /k/, /b/, /d/,
/g/, /f/, /v/, /s/, /z/, /ʃ/, //, //, /m/, /n/, /ɲ/, /l/, /ʎ/, /r/, /ɾ/,
/j/, /w/. En segon lloc, hi ha el de les tres localitats esmentades, que
coincideix parcialment amb el central: igual com el subdialecte de la ciutat
de València, no presenta els fonemes //, /z/ (ni la variant /dz/), que
ensordeix i realitza //, /s/ (i /ts/), però es distingeix del parlar del centre
del País Valencià perquè manté la diferència entre /b/ i /v/.
A Benifairó, a Miramar i Piles sent de forma no sistemàtica, en
diversos informants, [Ʒ], tant a principi de paraula com en posició interna:
no m’agrâ [Ʒ]ens, ro[Ʒ]enques, dien [Ʒ]iner, carro era de mi[Ʒ]a vela, va pu[Ʒ]ánt,
bate[Ʒ]os…147
2.2.2. Les oclusives
2.2.2.a. Els grups consonàntics finals acabats en oclusiva
S’observen dues zones a la Safor quant a la pronunciació dels grups finals nt, -lt, -st, -rt (mapa 44) D’una banda, hi ha els pobles que mantenen
l’oclusiva: pon[t], al[t], tes[t], er[t].148 Són Valld, Xco, Xsa, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Ol. D’una altra, hi ha Grau,
Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi, Almi, que tendeixen a
eliminar-les (amb vacil·lacions especialment en /ɾt/ i /st/). L’elisió de la
consonant final sembla que està en expansió, ja que es donen casos en
individus de la generació estudiada a Raf, Lloc, Cas, Alf, molt puntualment a
Real, Almo. En canvi, a Almi i, en menor mesura, a Ga i Bdrà, sent
puntualment les -t finals. L’elisió també es produeix a Ga i Bell, amb més
vacil·lacions, en els grups -rt, -st i en altres gleves consonàntiques finals, com
-rn, -nc, -mp, -sc, -rp.
També en va anotar unes quantes Sanchis Guarner al qüestionari de l’ALPI de
Beniopa: [Ʒ]iner, [Ʒ]uny; [Ʒ]oriol (preguntes de 230-234).
148 Dos informants de Benifairó tendeixen a eliminar la -t final, però representen una
minoria dels entrevistats.
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Vicente Grau en 1927 anotava sobre el parlar de Tavernes que “las
consonantes finales se pronuncian fuerte cuando van precedidas de n y l; ej.:
«damunt», «dins, dalt»”.149 Aquesta afirmació segurament té relació amb la
forta tensió articulatòria de la -t, que afavoreix l’aparició d’un reforç vocàlic
final en els pobles que mantenen l’oclusiva (vg. apartat 2.1.2.l.a). La
pronunciació actual gandiana, en canvi, no coincideix amb la que va
descriure Alcover en 1909: actualment s’elideix majoritàriament la -t final en
els contexts anteriors, encara que hi haja una certa alternança amb el
manteniment de l’oclusiva:
“La t final, derrera n o l, se pert dins la major part del territori de
la llenga, i, per lo metex, en lloc de s[ǝ]b[e]nt, k[ǝ]ntant, p[ǝ]tint,
molt, malalt, [ǝ]sp[ε]lt, diuen: s[ǝ]b[é]n, k[ǝ]ntán, p[ǝ]tín, m[o]l, malal,
[ǝ]sp[ε]l. Conserven aquexa t final […] Gandia i pobles de s’orta,
Simat de la Valldigna […]”150
La distribució de la pèrdua de /t/ coincideix, a grans trets, amb el
de la consonant final en /mp/ (Ga, Bpa, Dai, Pi), /ɾp/, /ɾn/ i /nk/ (a Bell
alterna amb el manteniment de la consonant final) /st/ (Ga, Bell, Raf, Dai,
Gua, Mi) i /sk/ (Bpa, Bell, Raf).
L’elisió es generalitza a tota la Safor si es tracta dels plurals dels
mateixos mots acabats en oclusiva: pont> po[ns]; alt> a[ls], ert>e[ɾs] (però
dimarts>dima[ts]).
2.2.2.b. El plural de buit, cuit i bescuit
En alguns pobles de la comarca s’elideix la /t/ en els plurals de paraules
acabades en el diftong /'/: c[']s (Pla, Almo, Po, Fo, Ol). El diftong
decreixent facilita l’el·lisió de la /t/. Això fa pensar que la consonant degué
caure en el diftong /'/ i es fossilitzà posteriorment la forma sense oclusiva
als pobles que canvien /'/>['wi]: c['wi]s (Bfró, Si, Ol).
2.2.2.c. La -d- intervocàlica
Igual com ocorre en valencià general, s’elideix sistemàticament la -dintervocàlica dels grups -ada, -adet, -ador, -adur, -adura, -adís i derivats: aixâ
(<aixada), temporaes (<temporades), foraet (<foradet), llauraor (<llaurador),
maür (<madur), ferraüra (<ferradura), segaïssa (<segadissa), encaraís
(<encaradís). En canvi, es manté la /d/ en els acabaments -edor, -idor, -uda, ida, que la perden en valencià meridional alacantí. El fet que caiga la /d/ en
149
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Grau (1927:82).
BDLC IV (1909), pàg. 416-417.

-adur explica que gorredura mantinga la /d/ als pobles que diuen gorredura
(Tav, Pi, Alqu, Fo) però la perda als pobles on es diu gorraüra (la resta de la
Safor) ja que l’última forma acaba en un dels sufixos afectats per la pèrdua
de la /d/.
L’única paraula que amb certa sistematicitat manté la /d/ en els
acabaments anteriors és mocador (la Safor); mocaor: (Bfró, Xsa, Bjó, Pma,
Almi); macaor: (Tav, Xco). També queden algunes recialles en cançons
populars que mantenen algunes /d/ forçades pel ritme i la rima. Per
exemple, al “pissiganya” encara es canta encordada (Bfró, Barx, Dai, Mi),
sangrada (Bjó, Almi, Lloc). Molt puntualment, en mots esparsos, reapareix la
dental en algun informant:
albadet: Bfró
dentadura: Xco
trestellador: Xsa; llaurador: Ga, Xsa; pexcador: Ol; aparador, Barx
La /d/ es manté amb més facilitat en paraules agafades del castellà o
en paraules no tradicionals: andador (Lloc), llevadura (Raf, Pi), dictador (Po).
També es perd la /d/ en les paraules següents, que no presenten
cap dels sufixos anteriors:
baejo/abaejo (<abadejo): la Safor
caïra: la Safor; cadira: Xsa, Ga, Dai, Mi, Bell, Pra, Pma, Alqu, Raf,
Ol151
quereïlla, queraïlla, caraïlla, craïlla: Les formes sense /d/ són presents a
tota la Safor, sovint alternen amb les que no elideixen la
consonant. 152
collao: Tav, Barx, Ador, Cas
llaella: Bell153
m’agrâ, m’agraen (verb ‘agradar’): la Safor
maeixa (<madeixa): la Safor
peladilla: Tav, Bfró, Barx, Xsa, Vi, Po, Fo, Ol; pelaïlla a Barx, Ol i la
resta de la Safor.
teulaí/taulaí (<teuladí): la Safor menys Lloc i Almi; taularí: a Tav i
Xsa
A Barx i Xeraco m’informen que fa poques generacions encara es deia cadira. De fet,
els autors de Benifairó Antoni i Francesc Richart (2000:96) encara escrivien cadira en
una obra de 1934.
152 Etimològicament i per la documentació, partisc de creadilla, forma, a més, arreplegada
per Garcia Frasquet (1995:59) en un ban de Gandia de mitjan XIX.
153 També a la Font, almenys com a malnom, segons Millet (1997:699-700).
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També perd la d-, en aquest cas inicial, destral> estral (la Safor)
afavorida pels contexts en què va precedida d’article, demostratiu, etc., (una
destral, eixa destral), que la fan intervocàlica. Potser cal tindre presents, també,
les confusions freqüents de paraules començades per des-/es-. Paral·lelament
perd la d- el derivat estralejar.
2.2.2.d. La -g- intervocàlica
També tendeix a elidir-se la -g- situada en posició inicial seguida de diftong
(uardar, uanyar, la Safor) o entre dues vocals diferents, especialment si està en
contacte amb una vocal velar /u/. N’arreplegue els casos següents:
aguantar> auantar; aguardar>auardar; igual >iual: la
Safor
vocal+[γ]+[w]+vocal>
vocal+w+vocal

agüelo154>auelo: Bfró, Si, Barx; uelo: la Safor
menys Si
aigua>['awa]: Pla> ['aja]: la Safor
agulla: puntualment a Si, Pra, Almo, Vi,
Fo>aülla: la Safor
arruga: puntualment a Xsa i Bpa> arrua: la Safor
cogullada>cagullâ: Ador>caullâ: la Safor

vocal+[γ]+vocal>
vocal+vocal

cugula>cagula>caüla: Tav, Si, Barx, Xsa, Bpa, Pra,
Alqu, Real, Bjó, Pma, Ròt, Lloc, Fo, Ol
eixugar>aixuar: la Safor
en seguida> ansida: Valld, Xco, Bpa, Bdrà, Bell,
Alqu, Almo, Po, Alf, Cas, Dai, Mi, Ol
jugar>juar (la Safor)

Hi ha mots que afigen una -g- intervocàlica per ultracorrecció, de
forma inversa als anteriors (vg. apartat 2.2.9.h). És el cas de braó (Tav), que
es pronuncia bragó a tota la Safor llevat de Tavernes.

Classifique ací aquest castellanisme perquè agüelo és la forma que conserven altres
pobles valencians, tortosins i eivissencs i és la que es documenta majoritàriament en
texts escrits des del XVIII.
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2.2.2.e. Els diminutius de cap, lloc, foc, nuc i joc
El diminutiu de lloc manté la consonant sorda /k/: lloquet a tota la Safor
(alterna amb lloguet a Barx, Ga, Pma, Alf, Cas).155 Hi ha més sistematicitat en
la distribució de [k] i [γ] en els diminutius i augmentatius de foc:
foguet: Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Ol (mapa 45)
foquet: Bpa, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Fo, Gua, Mi, Pi
En canvi, tots els que he arreplegat de cap, foc, joc i nuc sonoritzen
l’oclusiva sorda final en posició interna: cabot/cabet (Tav, Si, Pla, Barx, Xco,
Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol), joguet (Tav, Pla, Bpa, Raf, Bjó, Po, Fo, Mi) i nuguet
(Bfró, Bpa, Fo, Mi, Ol). També observe variació en canudet (Xsa, Dai); canutet
(Bdrà, Pma, Gua), però no en altres mots com sangueta (Pla), pleguet (Xsa),
pessiguet (Bdrà), fanguet (Bjó, Lloc), nabet (Dai).
2.2.3. Les líquides
2.2.3.a. Alternança r / l
Són nombroses les confusions de /ɾ/ i /l/ causades per la proximitat
acústica i articulatòria entre els dos fonemes: afecta especialment els grups
inicials cr-, fr- i, paral·lelament, fl-, com ocorre en bona part del valencià. Són
casos de /ɾ/ > [l] generalitzats a la Safor: closses (<crosses), cloixir/cluixir
(<cruixir)156 i flare (<frare). A més, a Miramar, flanja (<franja). El canvi invers
als anteriors (/fl/ > [fɾ]) es produeix en: fruix (Tav, Xco) i frassâ (Tav, Bell,
Raf, Alqu, Real, Fo, Vi)157 (fluix i flassâ a la resta de la comarca).
La confusió de les dues consonants líquides afecta mots en uns
altres contexts. Hi ha /ɾ/>[l] en: melengue (<merengue, Mi), nyespla (<nespra,
Tav), quintal (<quintar, Barx, Ador, Almi) i soliguer (<soriguer, la Safor i general
al País Valencià). Hi ha /l/>[ɾ] en: armud, mig armud [miaɾ'mut](<almud,
Tav, Bpa, Almi, Gua, Pi i, en general, tot el País Valencià), fibró (<fibló, Alf,

També en l’obra de Josep Piera (2007:122): “fer-se un lloquet”.
En el grup cl-, la Valldigna està inserida dins una àrea compacta en què /kɾ/>[kl]
que abraça de Borriana (la Plana Baixa) fins a la Vall d’Albaida, la Costera, el Comtat i el
nord de la Marina Alta. Vg. Veny (2007:137) i Martines (2000a:185). Aquestes
vacil·lacions, però, es documenten almenys des del XV i estan molt més escampades,
sense tanta sistemacitat, per tot el domini lingüístic: closses és pròpia també del català
nord-occidental, flare, frassada i altres ho són de l’alguerés (Bosch, 2009).
157 Beltran (2005b:78) arreplega a Vilallonga flassâ/frassâ; Jo només hi he sentit flassâ.
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Ròt, Cas),158 juriol (Tav, Barx, Xsa, Ga, Bell, Po, Vi, Fo, Pi; juliol a Bdrà i
Ador),159 joriola (Grau, nom de peix), al premigjorn (‘al ple de migjorn’, Tav,
Bfró); tarús (<talús; Tav, Bfró, Si, Barx, Raf, Pra, Ador, Almi, Vi, molt estés
en valencià),160 sarpassa/serpassa (<salpassa, la Safor, única variant que el
DCVB arreplega al PV), Villaronga (<Vilallonga, Ador).161
Ja hem comentat alguns canvis /ɾ/>[l] afavorits pels canvis de
prefix (o de grup inicial ar->al, ar->am-) (vg. apartat 2.1.2.j.) com:
alborço, alborcer (arboç, arbocer): Barx, Xsa, Pra, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Almi, Lloc, Ol
albarsana: Bfró, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Gua, Ol162. herba-sana: Bfró i la
resta de la Safor menys Pi
almari, almàrit: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpx, Pra, Almo, Real, Pma,
Ador, Ròt, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol
Presenten variació:

barandat: la resta de la Safor
ba[l]andat: Bjó, Alf, Ròt, Almi, Lloc
corumbela/curumbela: Alf, Cas, Almi, Lloc
/ɾ/>[l]

co[l]umbela/cu[l]umbela: Lloc
geperut: Pla, Real, Almo i la resta de la comarca
gepe[l]ut: Bfró, Si, Pla, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
(mapa 46)
Miramar: Tav, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Dai,

També Simat segons ALDC VI, mapa 1520.
A pesar que hi ha la tendència en alguns d’aquests pobles a dir els noms dels mesos
en castellà.
160 Colomina (1991:314) i Martines (2000:183) ho documenten des del XIX i en
escriptors de la meitat sud del País Valencià, quasi sempre amb /ɾ/.
161 S’hi podria afegir, segons l’ALDC I, mapa 63, purmons a Simat, on només he sentit
pulmons.
162 Segons Pellicer (2000:69), també a Bellreguard.
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Gua, Mi
Mi[l]amar: Xco, Raf, Pra, Alqu, Bjó, Fo, Dai, Pi
sarvatxo: la Safor menys Grau, Alqu, Mi
sa[l]vatxo: Grau, Alqu, Bjó, Ador, Mi, Pi
gat salvat:163 Si, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Gua; gat salvau: Bell
ablet: Barx, Ròt, Lloc; blet: Raf, Pma, Alf, Vi; blec: Bpa, Bdrà, Bpx,
Pra, Ador, Cas
ab[r]et: Bfró, Si164
/l/>[ɾ] enclusa: Real
enc[r]usa: Tav, Si, Bfró. Barx, Ròt, Vi
talpó: Bfró, Pra, Cas, Lloc, Pi, Ol
ta[ɾ]pó: Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Almo, Bjó, Pma, Dai, Gua, Pi
A principi de segle sembla que encara es conservava albre a Gandia,
procedent d’una dissimilació d’arbre. Així apareix al DCVB. Hui es diu abre a
tota la Safor, tot i que albre encara és vigent en altres comarques.165
2.2.3.b. Pas de bategant a vibrant: /ɾ/>[r]
Carranc (<cranc, la Safor) és la forma més estesa en valencià general, però no
l’única. Cranc és viu, per exemple, a part de la Marina Alta, a Favara, a
Cullera, a Albaida i al nord i sud del País Valencià. És la forma més fidel a
l’ètim (CANCRUM) i a partir de la qual s’ha creat carranc.
Un cas semblant és el d’espàrrec: la forma etimològica (derivada del
llatí ASPARĂGUS) és espàrec, encara usual a les Illes Balears i en comarques
Potser no s’hauria d’incloure ací gat salvat (<gat cerval), si és una solució de
compromís entre gat salvatge, denominació usual a la comarca, i gat cerval.
164 Encara que el pas ablet>abret es podria explicar per una confusió amb arbre a partir de
la semblança articulatòria i de la forma i l’altura d’aquesta planta. Segons Pellicer
(2004:18), a Rafelcofer, blec.
165 L’arrepleguen, entre altres, Sancho (1995:46) a Canals i Tormo Colomina (1983:83) a
Alcoi.
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escampades arreu del domini lingüístic.166 A la Safor predomina la forma
més corrent en valencià general, espàrrec, esparraguera/esparreguera, tot i que al
Pla de Corrals (espàrec, esparraguera/esparreguera), a Llocnou (espàrec, espareguera)
i a Barx (gaspàrec, gasparera) mantenen solucions que conserven la [ɾ] bategant
etimològica. Al Pla de Corrals s’evita la presència de dues [ɾ] en el mot
esparraguera per resoldre la dificultat articulatòria. Aquest podria ser un dels
motius que han provocat el pas espàrec>espàrrec a la major part del domini
lingüístic (mapa 47).167
Pateixen el mateix canvi /r/>[ɾ]: borriol (Tav)168 >boriol (<Si, Bfró),
mandúria (<bandúrria, Pla), sària (la Safor) i el castellanisme bàrio (‘barri’,
Barx, Vi). Aquest grup de mots comparteixen la /ɾ/ situada davant d’un hiat
en la normativa i, en la pràctica articulatòria comarcal, d’un diftong. El canvi
de pronunciació de hiat [ia] a diftong [ja] hauria afavorit el pas /r/>[ɾ].169
Són casos diferents borumballa/ barumballa/ burumballa (Fo, Vi, Gua, Mi, Vi);
borrumballa, burrumballa: (Barx, Xsa, Alqu, Bell, Almo, Fo, Mi, Ol) i riurau
(Bfró, Si, Pla, Bpa, Almo, Alf); riu-rau (Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol).
2.2.3.c. La -r final
A la Safor es conserven les -r finals, com ocorre en la major part del valencià
general. A més, no se solen donar casos d’ultracorrecció com en altres
parlars que presenten més vacil·lacions: són testimonials els casos en què un
informant reforça els infinitius de la segona conjugació acabats en -re amb
una -r: vórer, càurer, víndrer… Es dóna puntualment en determinats
informants i sense regularitat ni en un sol informant ni en cap poble.
En el substantiu cónter (<compte) s’afig una -r a tota la comarca. No
n’afig presó, provessó ni alcalde/ancalde, que en solen afegir a la Marina Alta. La
paraula muntanyar (‘conjunt de dunes d’arena’, Tav, Grau, Gua, Mi, Pi) ha
patit la mateixa pèrdua de la -r final en alguns pobles: a partir del plural
muntanyars >muntanyàs (Bell, Xsa, Xco) s’ha produït, a més, un canvi de
Martines (2000:228) i DCVB: amb /ɾ/ a l’Anoia, el Segrià, la Conca de Barberà, la
Franja de Ponent, el Maestrat, la Serra Calderona, Llutxent, la Ribera, la Vall d’Albaida,
Castalla i el Camp d’Elx.
167 Vg. Martines (2000:228).
168 A Tavernes, Grau Bono arreplega borriol (1927:35), en canvi, Izquierdo (1911:58),
boriòl.
169 Martines (2000:239): “Coromines (DECat, s.v. sàrria, 698b:16 i ss.) ja va lligar aquest
fenomen al canvi de sil·labació provocat per la realització de i com a semiconsonant.
Aqueixa pronúncia situava -rr- en posició implosiva, posició reservada per a la var.
bategant i vedada a rr i a altres geminades”.
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nombre (plural>singular) a partir del qual s’ha generat el plural analògic
muntanyassos (Xco, també a Cullera), potser perquè una vegada ha caigut la
/ɾ/ ja no hi ha consciència de la presència del sufix formador de col·lectius
-ar-.
Es produeixen alguns casos d’elisió o reinterpretació dels morfemes,
tampoc sistemàtics, en infinitius de la segona conjugació acabats en -er:
estorce i estòrcer (Tav), rompe (Bfró), rómper (Si) i rompre (Raf). També es
pronuncien les -r en infinitius seguits de pronom feble: cremar-se, posar-lo,
comprar-me, mirar-te. Només a Ga, Bpa, Bell, Almi, Lloc hi ha casos d’elisió
que alternen amb uns altres de manteniment de la -r: perdona(r)-me, mori(r)-se,
dona(r)-li.
Sí que s’elimina la /ɾ/ final per fonètica sintàctica en alguns casos en
estil allegro: carrê·la Mar, tocâ·l veí, de nâ·servir (carrer la Mar, tocar al veí, d’anar a
servir) i en pronúncies molt escampades arreu del país, com dinés (<diners, la
Safor).
2.2.3.d. La -r- bategant en posició no final
Els fonemes laterals són els més propensos a les alteracions: síncopes com
fredat, embrassâ; anaptixis com carranc o queredilla; metàtesis com sagrantana,
crompar, quidrar, milacre, cabrassa, costra, carpó, Benifarió, pedricar…
En una pronúncia ràpida són corrents a la comarca els casos d’elisió
de la [ɾ] intervocàlica (paell, paeix, maedéu) que alternen amb les formes
completes (parell, pareix, maredéu, mare de Déu). En determinats contextos
s’han sistematitzat algunes elisions en les quals hi ha implicades /ɾ/ situades
entre dues vocals, com en â (<ara), encâ (<encara), deguen (<degueren), ma
(<mira, Ga, Bpa, Cas, Gua, Mi), mi (<mira, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Po, Fo, Pi),
pâ (<per a), vitat? (Xco, Cas)/ idat? (Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell,
Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Cas, Lloc, Mi, Pi)/ itat? (Xco, Xsa, Raf, Po, Alf,
Mi)/ tat? (<veritat, Bfró),170 vô ['vɔ] (<vora: si el poses a vô·l foc, Valld, Bpa,
Bdrà, Bpx, Raf, Alqu, Bell, Real, Bjó, Ròt, Alf, Mi), vô ['vo] (<vore: a vô si
descanses) i fô (<fóra: com fô un didalet, com si fô n solc, Tav, Raf, Alqu, Almo, Bjó,
Po). També ocorre en manera que (Xsa, Ol, Pi)> mané que (Xsa, Bjó): “véste’n, manera que mos (a)garre ganeta” (Xsa).
En un altre context fonètic, entre vocal i consonant i a prop d’una
altra bategant, es produeixen algunes epèntesis de [ɾ]. És el cas de:
albarsana: Bfró, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Gua, Ol
En aquest cas també hi ha hagut l’elisió de la v- inicial de mot que es produeix en
algunes paraules emfàtiques (inga, eus, ine, itat), com explica Tormo Colomina (1987:106)
estudiant del parlar d’Alcoi.
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herba-sana: Bfró i la resta de la Safor menys Pi
almàrsera/ amàrsera: Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Alqu,
Almo, Bjó, Raf, Alf, Almi, Lloc, Ròt, Dai, Gua, Mi, Ol
almàssera/ amàssera: Raf, Almo, Bjó, Lloc, Gua i la resta de la Safor
berquelló (<bequelló, ‘broc d’una botija’): Xsa, Pma
barquelló: Alf
broquelló: Cas, Almi, Lloc
brúfol: 171 Valld, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi
desfilagarsar: Si, Pla, Barx, Po
desfilagarxar: Bpa, Bdrà, Bpx, Alqu, Almo, Ol
desfigalarsar: Pla, Lloc
enredrar: Pla, Bdrà, Pra, Alf, Cas, Lloc
enredradera (nom de planta): Po, Xco, Xsa, Bjó
esmorlar (<esmolar, Bfró)
estrela: la Safor
lletrera: Ga, Bpx, Almi, Lloc
pallorfa: la Safor menys Pla
testellaor: Bfró, Xsa, Grau, Po, Ròt, Lloc, Vi
destellaor: Bfró, Bpx, Fo
tr[a]stellaor: Si, Pra
trestellaor: Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
Trossalet (topònim de Vilallonga): Vi. Sembla també mot comú:
“edificada sobre un tossal (un trossal diuen ací)”.172
No trobe documents anteriors al XX que documenten brúfol com a nom d’ocell. Si
acceptem la teoria que BUFĂLUS>brúfol (català medieval, ‘búfal’) que prendrà el
significat ‘duc’, tenim una /ɾ/ presa ja al XV. Hi ha algunes variants del nom de l’ocell
que no han pres la /ɾ/, com bufo (aragonés, gallec-portugués, castellà de Cartagena i, al
PV a l’Alcoià, el Comtat, la Marina Baixa, l’Alacantí; búfol a la Marina Alta). Qualsevol
dels dos casos justifica que incloga brúfol ací. Vg. DDAA (2014:80-81) i Gimeno
(1998:265-267).
172 Mascarell (1977:28).
171
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Almàrsera està molt escampada al sud de la Safor segons el DCVB,
mentre que esmorlar sembla més aviat un localisme de Benifairó que es pot
haver format per influència d’esmorzar o per dissimilació d’una possible [lː]
anterior afegida al mot per ultracorrecció (potser per semblança a motle,
motlada). No debades, una informant de Tavernes pronunciava esmo[lː]ar,
enfront dels altres que mantenien la [l] simple.
És completament diferent el cas de diarrea (Tav, Bfró, Xsa, Grau,
Ga, Bpa, Raf, Alqu, Po, Pma, Alf, Dai, Pi, Ol) que a l’interior de la
Valldigna, Xco i al sud de Gandia pren una /ɾ/ per associació amb el sufix era, present en altres malalties i activitats fisiològiques (sordera, caguera,
pixera…):173 diarrera (Si, Pla, Barx, Xco, Bpx, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol). És
una confusió molt comuna en tot el català occidental.
El fenomen contrari a l’addició d’una [ɾ] és la supressió en el mot
facit, facida (Ga, Fo, Ol, ‘farcit, farcida’), molt usada a Oliva, on són molt
valorades les pebreres facides, però també present en altres comarques.174
2.2.3.e. Vocalitzacions
Sent un cas de vocalització de la /l/ en [ṷ]: a[ṷ]fàbega (Si, Pla). Segons Joan
Pellicer, a Barx ocorre el mateix amb el nom de l’alborcer: a[ṷ]borcer.175
També sembla una vocalització de /l/ el nom del gat salvatge de
Bellreguard: gat salvau, segurament format a partir de gat çarval i interferit per
gat salvat.
Hi ha altres sons consonàntics que vocalitzen. El topònim Llocnou
ha vocalitzat la [k] i l’ha assimilada a la [ṷ] posterior: Ll[ɔṷ]nou (Pma),
Ll[aṷ]nou (Alf, Ròt, Cas, Almi).

2.2.4. Les sibilants
2.2.4.a. L’ensordiment de les sibilants sonores
Si bé, com hem vist en la introducció, el valencià central no ha tingut un
gran èxit en el camp de la dialectologia, el fenomen de l’apitjat ha despertat
l’interés dels investigadors. El van estudiar Alcover i posteriorment Barnils
(1914), però el primer treball detallat és el de Manuel Sanchis Guarner
(1936), que marca amb claredat les fronteres de l’ensordiment i de la

Vg. ALDC I, mapa 169 i Veny (2007:147).
Vg. Martines (2000:242).
175 Pellicer (2000:11).
173
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confusió de /b/ i /v/. Hi exposa diferents teories sobre l’evolució //>
[], /z/>[s], /dz/>[ts].
A través de l’estudi de les rimes dels autors valencians fixa el
moment en què es generalitza a València la confusió /s/ i /z/: final del XVI
o principi del XVII, poc després que ocorreguera a Castella (pàg. 55-59),
cosa que mostra una mateixa evolució en les dues llengües sense que un siga
conseqüència de l’altre.
Colomina (1999:99) considera que el terme apitxat (el nom popular
que ell mateix documenta ja en 1846) és pejoratiu, no es correspon a la
pronunciació sense ensordiment de palatals (apitjat) i, a més, no es
correspon a la denominació dels altres subdialectes valencians, que prenen
una terminologia geogràfica (septentrional i meridional), per la qual cosa
proposa l’etiqueta valencià central per anomenar-lo. Suggereix que la confusió
de b i v no siga un tret definitori, ja que té molta més extensió entre els
jóvens i en altres parlars, i creu que caldria definir-lo tenint en compte trets
diferents de l’ensordiment, com la conservació del passat simple.
Els dos aspectes més controvertits per als filòlegs han estat les
causes que van originar l’ensordiment i el segle en què s’inicià. En
l’ensordiment de les palatals s’han proposat el segle XIV (Emili Casanova),
XIV-XVI (Rasico), la segona meitat del XV (Germà Colón), 176 el XVII
(August Rafanell);177 en el de les alveolars: els segles XIV-XVI (Rasico), el
XVI (Casanova, Rafanell),178 el XVII (Sanchis Guarner)… En el que
coincideixen tots és que començà al centre del País valencià i d’allí
s’escampà al llarg dels segles següents (fins a hui, que s’està imposant a
Xàtiva o a Sueca).
Les causes que s’han proposat com a germen de l’endordiment de
les sibilants són variades. Moltes parteixen de la influència del castellà i
l’aragonés, que no tenen aquests fonemes (Rasico, Casanova), unes altres
assenyalen a causes internes (Pere Barnils, Ángel López). Colomina parteix
de la tesi de López i creu que podria haver nascut en el mateix moment que
se simplificaren les geminades tl, tn, tm i tg, per equilibrar el sistema de
sibilants palatals.
Rafanell (1994:20) aporta alguns testimonis del XVI que afirmen
explícitament que a València ja s’ha ensordit la /z/. Curiosament, sembla
que el text de Viciana que cita a la pàgina 21 també documente
l’ensordiment de les palatals: “otros ay que del vizio hazen gala con duplicar

Colón (1999).
Rafanell (1994:19).
178 Rafanell (1994:20).
176
177
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la esse, que por dezir casa o cosa dizen cassa o cossa. Otros exprimen la
ache, diziendo Chuan, chente [sic]”.
2.2.4.b. L’ensordiment a Gandia
Tradicionalment, els estudis de dialectologia han destacat que Gandia
constitueix un illot, sense anomenar els pobles propers que tenen la mateixa
dicció: el Grau i Benipeixcar, potser perquè hui formen part del mateix
terme municipal. Actualment, es podria afegir Benirredrà, on he trobat tant
persones de 80 anys que ensordien // com persones de la mateixa edat
que no ho feien. Els pocs que he tractat de la generació següent (50-60 anys)
les ensordien tots. A Beniopa les primeres generacions que ensordeixen són
més jóvens que la que he estudiat, cosa que evidencia que el procés va unes
dècades més tard que a Benirredrà.
Ja assenyalava Barnils en 1914 que “es molt possible que la
particularitat de Gandía la tinguin també, propria o per influencia, alguns
dels pobles veïns”. No hi ha hagut gaires estudis que ho expliciten. O no
n’hi ha hagut, almenys, de lingüístics. Sí que ho destacaven Camarena i
Mora:
“mentre que Benipeixcar s’ha diluït en el magma de la capital
comarcal […], Beniopa ha continuat mantenint la seua
idiosincràsia, la seua personalitat, inclús lingüísticament, ja
que els de Beniopa no apitxen i, en canvi, els de Gandia ― i
els de Benipeixcar, el Grau i Benirredrà― sí que apitxen”. 179
No coincideixen amb això Morant i Escrivà (1987) que afirmen que
a Benirredrà no s’ensordeixen les palatals tot i que en aquell moment
començava a penetrar-hi el fenomen (de fet, estudien informants majors de
60 anys d’aquest poble que ensordeixen sistemàticament). També observen
vacil·lacions nombroses a Beniopa en totes les edats. Efectivament, l’àrea
d’ensordiments a la Safor abraça Gandia, el Grau i Benipeixcar, també les
persones jóvens i de mitjana edat de Beniopa, on només mantenen les
sibilants sonores els vells (mapa 48).
Morant i Escrivà, a més, arriben a la conclusió que hi ha vacil·lació
en pobles propers a Gandia (Beniopa, Benirredrà; Rafelcofer i Miramar) i en
els de major població (Tavernes, Oliva). Es basen (llevat del cas de Beniopa

179

Mora (1988:245).
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i Benipeixcar) en la vacil·lació en /dz/ (dotze, tretze, setze), i en persones
jóvens d’aquell moment.180
Escrivà (1992a) deixa constància que les velles rivalitats entre
Beniopa i Gandia i la voluntat dels primers de diferenciar-se dels segons han
anat diluint-se 40 anys (ara ja 60) després de l’annexió i, amb això, també
s’ha diluït la diferenciació lingüística, ja que molts jóvens apitgen. 181 La
vacil·lació en l’ensordiment, diuen, és important en els menors de 40 anys
d’aquella època i arriba a ser total en els infants.
No cauré en el parany de datar la generalització d’ensordiments de
palatals a Gandia sense tindre prou dades, vistes les fortes discrepàncies
entre grans filòlegs per a fixar el segle en què s’inicià al centre del País
Valencià. Sí que puc afirmar que no és un fenomen recent i que és anterior
al XVIII. Ho sabem perquè ho explicita un text que va publicar Casanova
(1999:134-135), una carta de Joan Antoni Mayans de 1751:
“en la pág 16 he hallado una dotrina mui ignorante, i tal vez
mui maliciosa: porque dice que en dicha lengua (la valenciana)
se pronuncia la Jota como chota, i esto puede tirar defender
(sic) la pronunciación de Borja, como que se pronuncia
Borcha que es como escrivió Bonanza este apellido por aver
nacido i sido criado en Valencia, en cuya ciudad han
corrompido esta pronunciación, como también en Gandia…
deseo que comunique lo que escrive con algun catalán
cerrado, i perito, i no con hijo de Valencia o de Gandia”
En tot cas, des dels estudis d’Alcover s’ha destacat que “a Gandia
parlen apitxat, això ès, fan -tx- la –tj- (fuTXir per fuTGir) i ss la z (cossir per
cozir); però no confonen casi may la v ab la b”, cosa que encara es manté
actualment.
L’ensordiment de sibilants (i de retruc, el valencià central) no ha
comptat tradicionalment amb prestigi, sinó que ha sigut valorat
despectivament tant per estudiosos, que el titllaven de variant castellanitzada
o empobrida, com pels parlants d’altres variants, que feien burla de
l’ensordiment. Ho exemplifiquen la burla següent, sentida a Xeresa però
més escampada a la comarca, en què es retrau el caràcter avar que
El cas de Tavernes es basa en la pronunciació ['doe], per tant no s’hauria
d’analitzar com a ensordiment. Quant a Rafelcofer, Miramar i Oliva, ho dedueixen per
la realització sorda d’un sol informant de cada poble en el nom dels numerals. Caldria
vore què ha passat al llarg d’aquests quasi trenta anys, especialment en la realització de
/dz/, però no sembla que la tendència siga a l’extensió de l’apitjat.
181 Escrivà (1992a:115, 160-161).
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atribueixen als gandians i es fa burla del seu parlar, i el fragment del valler
Grau Bono (1927):
Ma mare·m dia que·s de Gandia al dien [‘et deien’]: “ja·s
almorsat?” I si dies que sí: “Ai! T’havera convidat!”. I si dies
que no: “Pués almorsa, que ja·s hora” (remarcant /z/>[s])
“El lenguaje valenciano se usó oficialmente hasta el siglo
XVII en que el Convento, la Iglesia y las altas esferas del
reino lo trocaron por el castellano, recluyendo a aquel en el
seno familiar; y desde entonces la lengua de Cervantes viene
influenciando ostensiblemente el léxico y ciertos giros
sintácticos valencianos, mezcla que culmina en la variedad
llamada “apitjat” hablada en Valencia y alrededores, Alcira,
Gandía y otras poblaciones; Tabernes emplea la forma de
valenciano “alicantí”, que menos huellas conserva de aquel
maridaje”182
2.2.4.c. La iod davant del fonema palatal fricatiu sord
La Safor es pot dividir en dues grans zones: la que tendeix a conservar /jʃ/ i
la que perd la /j/, tot i que el contacte entre pobles fa que trobem
excepcions puntuals en les dues àrees. En posició intervocàlica, tendeixen a
perdre la /j/ la Valldigna, Benirredrà i tots els pobles situats al sud del terme
de Gandia. Observe proporcions similars de ca[jʃ]a i ca[ʃ]a a Xco, Xsa, Bpa,
Bpx i Raf. Mantenen majoritàriament /jʃ/ Gandia i el Grau, tot i que
puntualment es perd la /j/. D’aquestes dues zones, al nord presenten
puntualment /jʃ/ Benifairó, el Pla i amb més freqüència Si; al sud Bell, Raf,
Alqu, Almi i Lloc, tots per proximitat a les zones que mantenen la /j/.
En posició final es perden més iods. La zona de manteniment de
/jʃ/ es redueix a Grau, Ga, Bdrà, Bell; minoritàriament es percep la iod a
Bfró, Si, Bpa, Raf i puntualment en prou altres pobles. La major presència
de /ʃ/ en posició intervocàlica que en la final coincideix amb la distribució
del català medieval.183

Grau Bono (1927:82).
Antoni M. Alcover ja informava d’aquesta distribució de [jʃ] a Simat (Perea [2003],
Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana IV, pàg. 350): “fan sonar ben poc, casi gens, la j, devant -[ʃ]- intervocàlica, i ben clara si es final”. És just el contrari del que jo hi he
sentit. També l’ALDC arreplega nombroses [jʃ] intervocàliques i algunes finals a Simat.
Potser la pronúncia de baix va confondre Alcover.
182
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L’adverbi baix, presenta tres pronunciacions: ba[ʃ], exclusiva a Tav,
Bfró, Pi, Ol; ba[ʃ], dominant a Bpa, Bell, Raf, Alqu, Real, Mi, Fo; i ba[s],
quasi única a Pla, Xsa, Gua, Almo, Pma, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Almi. La resta
de pobles alternen ba[s] (o ba[is]) i ba[ʃ] en proporcions semblants (Si, Barx,
Xco, Bdrà, Grau, Bpx, Pra, Bjó, Po, Vi, Fo, Dai). A Gandia he sentit les tres
formes.
Atenent a les dades de Veny,184 la Valldigna es troba enmig d’una
isoglossa poc regular que separa una zona on es pronuncia [ʃ] en posició
intervocàlica (part de les Riberes i les comarques que hi ha al nord
d’aquestes) d’una altra on s’elideix la iod (a grans trets, el sud de la Safor, la
Marina Alta, Tàrbena, part de l’Alcoià i l’Alacantí).
Molts pobles que conserven la iod tendeixen a reforçar-la en posició
inicial amb una vocal protètica. A la Safor no se sol fer (no afecta mai, per
exemple, ximenera/xumenera): com hem vist, la iod té poca presència davant
/ʃ/ i només es pronuncia en uns pocs pobles. Hi ha, però, algunes
excepcions:
Aixeraco/Xeraco: Ga185
aixona: Bfró, Si, Pra, Pi, Ol; ['ona]: Alqu, Pra; xona ['ona]: la resta
de la Safor
eixem [a'ʃem]: Tav, Xsa; xam/xem: Xco, Bfró, Si, Pla, Barx, Grau,
Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Almo, Bjó, Po, Vi, Pma, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi
2.2.4.d. Palatalització de /s/ en el grup /sk/
Com és general en valencià, el fonema /s/ tendeix a pronunciar-se [ʃ] quan
va precedit de /k/. Això és sistemàtic en desinències verbals (vi[ʃk]a,
parti[ʃk]…). A Gandia, al Grau i a Benipeixcar fan el mateix, i[ʃk] (isc), però
sonoritzen /ʃk/>[Ʒγ] en els subjuntius, en els passats simples i en els
participis dels verbs incoatius i en els dels velaritzats de la segona
conjugació, sempre que el segment /ʃk/ estiga entre vocals: i[Ʒγ]era,
pati[Ʒγ]a, vi[Ʒγ]ut, vi[Ʒγ]eren (‘eixira’, ‘patisca’, ‘viscut’, ‘visqueren’).186 Aquest
Veny (2007:47).
Segons Sanchis Guarner (1982:178) també es diu a Tavernes, on només he sentit
Xeraco.
186 Ja les va arreplegar Alcover a Gandia en La flexió verbal en els dialectes catalans, en forma
sonoritzada que alternava amb la sorda: cluixca/ cluixga, consentisca/ consentixga, escopixga/
escopixca, fugires/ fuixgueres, ixquem/ ixcam, ixquera/ ixguera, naixcam/ naixgam, naixga,
naixgues/ naixques, naixquérem/ naixguérem/ naixérem, partixques/ partixgues… Alguns verbs
sense / ʃk/ velaritzen: haixgueres/ hagueres, pareixca/ pareixga, tusca/ tusga, tusgueu/ tusgau,
184
185
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fenomen sembla que està en expansió, ja que puntualment ho anote en
informants de Bpa, Bell i Raf.
També palatalitzen la s determinades paraules que tenen el segment
/ʃk/ entre vocals, com ara en pescar i derivats, els topònims Benipeixcar (la
Safor) i Buixcarró (Pla). Presenten variacions els casos següents, que
tendeixen a alternar [sk] i [ʃk].
casca (‘dolç del dia de reis’, ‘closca d’un ou’, ‘corfa d’un arbre’): Barx,
Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol
ca[ʃ]ca: Si, Bpa, Bdrà, Raf, Pra, Real, Pma, Almi
cascar (‘fer enrabiar’, ‘pegar, per exemple, el sol, a algun lloc’): Tav, Ga
ca[ʃ]car, ca[ʃ]caor, ca[ʃ]có: Tav, Barx, Bpa, Bell, Pra, Dai, Pma, Vi, Pi, Ol
casco (‘recipient per a sardines’, ‘part del peu del cavall’, ‘tros de taló de
sabata que es llançava en determinats jocs’): Barx, Raf, Pra,
Real, Ador, Ròt, Almi, Vi, Ol, Pi
ca[ʃ]co: Si, Barx, Grau, Almo, Raf, Alqu, Pma, Almi, Lloc, Fo, Dai, Mi,
Pi
màscara: Tav, Grau
mà[ʃ]quera: Alqu187
No he sentit palatalització en envisc (Tav, Almo) ni enviscar (Xco, Pla),
que sí que en presenten en altres comarques i que alguns autors comarcals
han escrit amb “x”. 188
2.2.4.e. Palatalització dels grups finals /ts/, /ɲs/, /ʎs/
La palatalització del grups finals /ts/, /ʎs/ i /ɲs/ en [], [ʎ] i [ɲ] és un
fenomen que actualment està generalitzant-se entre la població. De les tres,
la menys estesa és /ʎs/> [ʎ]: encara predomina [s] a tots els pobles en la
generació enquestada, tot i que n’hi ha alguns on un o dos enquestats fan
fi[ʎ]: Tav, Pla, Barx, Xsa, Ga i Raf. El plural de mots acabats en /ɲ/ manté
la [s] a tota la comarca i, alhora, conviu amb [] als pobles anteriors i a Bfró,
tusquem/ tuscam, veixgam/ vejam. Curiosament, cap participi sonoritza, al contrari del que
observe actualment: pareixcut, mereixcut, naixcut…
187 Segons ALDC II, mapa 567.
188 Mascarell (1957:48): “màixquera”; Ferrer (1932b:32): “maixquereta”; Garcia Frasquet
(1995:45 i 119): “màixcares” i “màixqueres”; Ferrer (1932a:5): “embixcar pardalets”.
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Si, Bdrà, Bell, Pra, Real, Ador, Cas, Ròt, Almi, Vi, Mi, Pi, Ol. El tercer cas
(plats> pla[]), el més cridaner acústicament, ja que no està en contacte amb
consonant palatal, el realitzen alguns informants de Tav, Pla, Barx, Xsa,
Grau, Ga, Vi. Sembla, doncs, que aquest fenomen encara incipient a la
Safor, ha penentrat pels pobles del nord i per la capital comarcal.
2.2.5. Les nasals
2.2.5.a. Epèntesi i conservació de nasals
Cap poble de la Safor presenta repercussió de nasals en magrana ni gafarró. A
tota la comarca és general llagostí/llegostí. Aquesta forma alterna amb llangostí
(mai llengostí) a Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Almo, Almi, Pi.189 Sí que s’afig una
nasal en els mots bambau (<babau, Tav, Barx, Bpa, Raf, Fo), cambriola
(<cabriola, Bfró), comperativa (<cooperativa, Almo, Gua, Pi, Bfró), poringós
(Grau), run[gl]ó (Xsa)>rin[gl]ó (Alf, Cas, Fo) i sangrentana (Bell, Bfró).
En posició final, cosí i pa recuperen la /n/ postònica final que han
perdut en cosín germà (Pla, Po, Alqu, Pma, Ròt) i pambenet (<pan benet, Tav,
Ga, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Almi,
Fo, Pi) també presents en altres comarques arreu del domini lingüístic
català.
2.2.5.b. Palatalització de /n/
Segons Coromines, el mot llatí CANNĂBIS va donar dues pronúncies en
català ja des dels inicis: cànem i cànyem. Actualment es pronuncia amb
consonant palatal al sud d’Alacant (cà[ɲ]em), a Mallorca (cà[ɲ]om) i a Menorca
(cà[ɲ]um), mentre que a tota la resta del domini lingüístic (inclosa la Safor
sencera) es pronuncia amb [n]. L’única excepció que hi he trobat és a
Tavernes, al Pla de Corrals i a Gandia: un informant de cada poble
palatalitzava la nasal (cànyem), mentre que els altres van respondre cànem.
Podria tractar-se d’un castellanisme o d’un arcaisme.190 És semblant el cas
de canelló (Tav, Si)>canyelló (Si), tot i que en aquest últim cas, la presència
d’una consonant palatal pot justificar el pas de /n/ a [ɲ].
La resta de confusions que identifique són sempre en posició inicial:
[ɲ]èrvit: Si, Barx, Xsa, Ga, Real, Bjó, Po, Alf, Cas, Almi, Lloc, Gua191
També a Xeraco segons Caudeli (1992b:28). A Beniopa només llegostí segons l’ALPI
Garcia Perales (1995:45).
190 La presència de [ɲ] a Gandia i no en pobles amb més presència mallorquina lleva
força a la possibilitat d’una hibridació entre la forma valenciana general i la illenca amb
fonema palatal.
191 Això no obstant, nerviós és sempre amb nasal alveolar, mai amb palatal.
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nèrvit: Tav, Xco, Ga, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Ador, Vi, Fo, Gua, Mi
[ɲ]espra: Bfró, Barx, Xsa, Ga, Bpa, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai; [ɲ]espla: Tav
nespra: Bjó, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Gua, Mi, Pi, Ol
[ɲ]eula: Barx
neula: Tav, Bfró, Si, Xsa
[ɲ]ispro: Barx, Bpa, Bdrà, Almo, Pma, Ador, Alf, Cas, Ròt, Almi,
Lloc, Po, Fo; a[ɲ]ispro: Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi
nispro: Tav, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real,
Bjó, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi
sinyós: Grau, Ga, Bpx
sinós: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Pra, Alf, Almi, Lloc, Dai,
Mi, Pi
No afecta niu (la Safor) ni canella (Barx, Xsa, Bpa, Raf, Bjó, Ròt,
Lloc, Dai, Mi, Pi).
2.2.5.c. Grups consonàntics en posició final
Igual com els grups finals -nts, -lts, -rts elidien l’oclusiva sorda per facilitar
l’articulació, la gleva [ɾns] que conté consonants nasals tendeix a perdre el
fonema que precedeix la -s: forn> fo[ɾs]. En [ŋks] i [lks] hi ha alternança entre
l’elisió i el manteniment de la velar a tota la comarca. barranc> barra[ns]/
barra[ŋks]. El grup [mps] sempre elideix l’oclusiva bilabial per la proximitat
articulatòria amb la /m/.
Les pronúncies anteriors expliquen que el mot qüern (‘antiga moneda
que valia quatre diners’) haja generat, a partir de la pronúncia del plural
qüerns>qüens, un singular analògic qüe (pron. [‘kwε], ‘conjunt de quatre coses’
i ‘diners’): Valld, Grau, Bjó, Dai, Gua, Pi. Aquesta simplificació és idèntica,
almenys, a tota la Safor, la Marina i l’Alcoià.
2.2.6. Les consonants geminades
A tota la Safor es mantenen els sons geminats /mː/, /nː/ i /lː/, al contrari
del que fan la major part dels pobles veïns per l’interior i pel nord. Ara bé,
s’observa la tendència a evitar geminacions, en diferent proporció, a tots els
pobles: hi ha una tendència major a simplificar-les o a dissimilar-les a
Gandia i el Grau i, per influència de pobles de la Vall d’Albaida, la Costera i
la Ribera, a l’interior de la comarca (especialment a l’interior de la Valldigna).
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El mot ametla presenta dues geminades, a[mː]e[lː]a, a tota la Safor.
També en presenta dues, tot i que no té tanta extensió geogràfica, motlada
([mo'lːa]>[amːo'lːa]), mot que, paral·lelament, ha patit una dissimilació,
mo[gl]â, en una part important de la comarca. Potser hauríem d’analitzar
igualment merla, que esdevé ammerla [a'mːεɾla] a Simat.
Dóna constància de la doble geminació d’ametla Grau Bono:
“ammeller”, “la primera consonante l es cambiada por m en la voz “am-mel-ler,
sonando ambas muy separadas así como las de espal-la”.192
La resta de mots arreplegats presenten simplificacions o
assimilacions en algun poble, exceptuant alguns casos amb una àmplia
extensió geogràfica al País Valencià, que presenten dissimilació a tota la
Safor: birla (<bitla), camami[ɾl]a (<camamil·la) i rogle (<rotlle) i variants (ruglar,
rugló).193 Caldria afegir-hi tislec [tis'lεk] (<titlet), paraula que Colomina
(1991:317) arreplega a la Font d’en Carròs.194
He sentit algunes geminacions produïdes per hipercorrecció:
esmo[lː]ar (<esmolar, alguns informants de Tav i Bfró) i ba[lː]a (<balda, Bpa),
cui[nː]a (Gua, Mi). No presenten geminació mots que sí que en presenten en
altres comarques, com el nom d’ocell xera/xareta/xerna, o panderâ/pandocâ.
manté
geminació
a[mː]e[lː]a,
a[mː]e[lː]er:
la Safor
ametla,
ametler,
ametló

a[mː]e[lː]ó: Tav,
Si, Ga, Bpa,
Raf, Alqu,
Almo, Bjó,
Ador, Lloc,
Fo, Dai
apo[nː]at/po[nː]
aponat
at: Tav, Pra,
(mapa 49)
Alqu, Almo,

simplifica o dissimila

a[lm]e[lː]a, a[lm]e[lː]er: Pla, Bjó, Ador, Ròt,
Cas195
ame[lː]a, ame[lː]er: Barx, Grau, Bpa, Dai,
Almo, Lloc, Vi

ampo[n]at: Bfró
agempo[n]at/ajampo[n]at/angempo[n]at/anjampo[

Grau Bono (1927:49 i 82).
Algunes d’aquestes dissimilacions ja es produïen a la comarca al segle XVIII. En el
seu diccionari, Mayans escriu “camamirla”, “rugló” i “ruglar”, Casanova (1999:143,
146).
194 Vg. també Beltran (2011:167) per a les formes de la Marina Alta.
195 També a Gandia segons DCVB.
192
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Real, Pma

n]at: Barx, Si, Pla, Pma, Cas, Almi, Lloc

ampo[nː]at: Ga, ampo[n]at: Ga
Pra, Alqu,
Almo, Real i
la resta de la
Safor
bitla, birla
birla: Pla, Real
camamil·l
camami[ɾl]a: la Safor
a
co[nː]a: Pla, Xsa co[ɾn]a: Bfró, Si, Barx, Pla
cotna
i la resta de
(mapa 50)
colna: Xsa
la Safor
esmo[ɾl]ar: Bfró
esmo[lː]ar: Tav,
esmolar
Bfró
esmo[l]ar: Tav i la resta de la Safor
espa[lː]a: Tav,
espatla
espa[ld]a: Barx, Grau
Si, Xco, Raf
guatla
gua[lː]a: la Safor gua[l]a: Bfró, Pla, Grau
(mapa 51)
a[mː]o[lː]â: Tav,
Bfró, Si,
Barx, Alqu,
Real, Bjó,
Pma, Ador, meulâ: Bpa
Alf, Almi,
molâ, amolâ: Ga, Bpa, Bell, Raf, Cas, Lloc;
Vi, Fo
motlada
mulâ, amulâ: Bell, Raf, Pra, Alqu, Dai, Gua
[m]o[lː]â,
muglâ: Xco, Xsa, Grau, Pra, Cas, Dai, Gua,
a[m]o[lː]â:
Mi, Pi, Ol
Tav, Bfró,
Si, Barx

motle
rotle
rutló,
rogló196
196

a[lm]o[lː]â: Si,
Pla, Ròt
mo[lː]e: Si

mo[ld]e: Ga, Bdrà
ro[gl]e: la Safor
ru[gl]ó: Tav, Si, Pla, Barx, Ador, Lloc, Vi, Pi

Vg. Martines (2000:80-81).
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run[gl]ó: Xsa
ru[l]ó: Tav, Si
ru[l]o: Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Almi, Ol
ri[gl]ó: Pma; rin[gl]ó: Alf, Cas, Fo
ru[gl]ar: Bfró, Pla, Barx
rutlar,
redolar
(mapa 52)

vetlar
ve[lː]ar: la
(mapa 51)
Safor198

redolar: Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Gua
regolar:197 Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol
ve[ɾl]ar: Bfró
ve[l]ar: Pla

2.2.7. La -v- intervocàlica
Es produeixen elisions en les -v- situades entre vocals diferents. Són menys
freqüents que les que afecten les /d/ i /g/, però quantitativament són
nombroses perquè afecten desinències verbals: els pretèrits imperfets
d’indicatiu de la primera conjugació.199
compraves, compràvem, compràveu, compraven: Pla, Grau, Bjó, Pma, Ador,
Cas, Pra, Fo, Gua, Mi
compraes, compràem, compràeu, compraen: Tav, Bfró, Si, Barx, Bdrà, Almi
La resta de la comarca alterna les dues pronúncies amb diferents
proporcions segons el poble i l’informant.
Interprete regolar com a evolució de redolar per equivalència acústica [δ]>[γ] influïda
per ruglar (que sí que presenta dissimilació d’una [lː]). La incloc ací perquè, a més,
observe una alternança geogràfica clara entre els pobles que utilitzen redolar/ruglar i els
que diuen regolar.
198 Segons l’ALDC III, mapa 528, es manté la geminada entre la Safor, les Marines i part
de la Costera, la Vall d’Albaida i l’Alcoià.
199 Aquesta elisió podria tindre un origen més relacionat amb la morfologia que amb la
fonètica, ja que apropa les desinències de l’imperfet de la primera conjugació (-aes, -àem,
-àeu, -aen) a les de la segona i tercera (-ies, -iem, -ieu, -ien), cosa que pot ajudar a explicar la
pèrdua de /v/.
197
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Fora d’aquesta desinència, són poques les elisions de /v/
intervocàlica:
auiassans (‘aiguavessant’): Ga, Vi200
blaüra: Tav, Bpx, Pma, Ador, Alf, Cas, Vi, Dai, Gua, Ol
llaor: Raf, Cas, Vi, Fo, Gua, Mi; llavor: Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco,
Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Dai, Pi, Ol
moïment: Barx, Alqu; moïa (‘movia’): Dai, Fo, Alqu
Hi ha la tendència, no sistemàtica, a eliminar la /v/ de vesprada en
contexts intervocàlics (la vesprada, esta vesprada, una vesprada, de vesprada…):
Tav, Bfró, Bpa, Bell, Almo, Bjó, Cas, Ròt, Gua, Mi, Ol; en algun cas, fins i
tot, cau fora d’aquest context (les aspraes, el Real). La consonant labiodental,
però, no sempre desapareix: la sent a Xsa, Bdrà, Real, Bjó, Ador, Almi, Vi,
Mi, Ol.
2.2.8. Ieisme, betacisme i aspirantització
Les persones de més edat pronuncien [ʎ] sense vacil·lacions. Això no
obstant, el ieisme avança a diferents ritmes a zones més poblades o menys: a
Gandia identifique parlants parcialment ieistes entre els nascuts a finals dels
40 i principi dels 50; al Real, ieistes entre els nascuts als 70, a Guardamar i
Almiserà entre els dels de principi dels 80. En canvi, no he notat betacisme
ni aspirantització entre adults ni entre jóvens.
2.2.9. Fenòmens fonètics diversos
És usual que en mots emfàtics (interjeccions, interrogatius i exclamatius) hi
haja l’elisió de la consonant inicial, /v/, /m/:201
ira!: Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Pra, Raf, Cas, Mi
inga: Pla
eus?: Tav, Bpx, Bjó, Ador, Mi, Cas, Lloc
idat: Barx, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Cas,
Mi, P; itat Xco, Xsa, Raf, Po, Alf, Mi

Si ens fixem en la pronunciació de Bpa i Vi no es tractaria de la caiguda de /v/ sinó
de /d/: aiguavessant> auiadessans (Bpa, Vi) >auiassans (Ga, Vi).
201 També ho descriu Tormo Colomina (1987:106) referit al parlar d’Alcoi.
200
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2.2.9.a. Haplologies
analis: Tav, Bfró, Cas, Mi (a partir del castellanisme anàlisis)
Benidrà (<Benirredrà): Cas, Bpa
cavallà (<capavallada): Barx, Ol
maredéu: la Safor < mare de déu (la Safor)
menava, tenaves, senava (<me n’anava, te n’anaves, se n’anava): Grau,
Bell
monàem (< mo n’anàvem): Valld, Xco, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra,
Alqu, Almo, Ròt, Vi, Po, Mi
mone (<anem-nos-en): Si, Dai
monem (<mo n’anem): Tav, Bfró, Xco, Bell, Raf, Pra, Almo, Po, Lloc,
Ador, Vi, Mi, Pi, Alqu
necite (‘necessite’): Xco, Mi; necitar: Si, Mi
2.2.9.b. Assimilacions
colombro (<cogombre):202 Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Bdrà, Bpx,
Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Vi,
Mi, Pi
donçaina: la Safor (aquells pobles que no responen xirimita)
jauger: Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi <llauger: Tav, Bfró, Si, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Fo,
Pi, Ol (<lleuger)
meló d’Anger: Bjó, Mi
merejar: Bfró, Si, Xco, Xsa, Alqu, Almo, Ador, Ròt, Lloc, Vi, Dai <
menejar: la Safor
nyenya: la Safor menys Si, Alf, Lloc<llenya: Si, Barx, Xsa, Alf, Cas,
Lloc, Almi; nenya: Dai, Fo, Vi, Pma, Ador
pàrparo: Tav,203 Si, Xco, Bdrà, Bell, Alqu, Bjó, Pma, Cas, Almi, Fo,
Gua, Mi< pàrpado: Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa,
Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Real, Ador, Alf, Cas,
Ròt, Vi, Fo, Ol
sospresa: Pi
taranyinya: Vi, Pi
xixanta: la Safor

Mayans escrivia “cogombro”, que encara significava ‘cogombre’, Casanova
(1999:146).
203 També a Simat segons ALDC I, mapa 15.
202
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2.2.9.c. Dissimilacions
bora nit: Grau, Ga, Bpa, Fo; bona nit: la resta de la Safor
consevol: la Safor
dentilla: la Safor menys Ròt, Almi, Vi; <llentilla: Bjó, Ador,204 Cas;
gentilla: Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi (mapa 53)
dibrell: Bpa, Bell, Raf, Almo, Bjó, Dai;205< llibrell: la Safor
dingú, dingun: Barx, Xsa, Xco, Bpa, Bpx, Bjó, Ador, Cas, Lloc, Dai;
dengú, dengun: Bfró, Pla, Barx, Xco, Grau, Bpx, Real, Ador,
Cas, Fo, Mi; nengú: Bdrà, Bpx; ningú: Tav, Si, Barx, Xsa, Xco,
Ga, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Po, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai, Mi,
Pi, Ol
domés: Bfró, Barx, Xsa, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol; només: Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà,
Bpx, Bell, Raf, Alqu, Bjó, Pma, Alf, Cas, Lloc, Fo, Mi, Pi, Ol
meló d’Anger: Bjó, Mi
merejar: Bfró, Si, Barx, Xco, Raf, Almo, Po, Pma, Alf, Ròt, Fo, Mi,
Pi; menejar: la Safor
tollina: Tav, Bfró, Xsa, Ga; tonyina: la Safor menys Tav, Bfró, Xsa
tralija/trelija: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Pra, Alqu, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Pi; <trellija,
trillija: Si, Pma, Ador, Ròt, Almi (<tragella)
Vg. apartat geminades per a les dissimilacions bitla> birla;
camamil·la> camamirla; cotna> corna, colna; esmolar> esmorlar;
espatla> espalda; motlâ> muglâ; motle> molde; rotle> rogle;
rutló> rugló; rutlar> ruglar; vetlar> verlar.
2.2.9.d. Dissimilacions eliminatòries
Són molt generals arreu del domini lingüístic en contexts en què la
proximitat de fonemes semblants complica l’articulació del mot. Arreplegue
a tots els pobles formes molt esteses com abre (<arbre), pendre (<prendre), pedre
(<perdre). Sembla el mateix fenomen que ha originat la pronunciació Beniadrà
(Bpa, Bdrà, Bpx, Real, Ador) del topònim Benirredrà.

Segons Alcover (DCVB i Quaderns de camp), gentilla a Ador.
Segons Garcia Frasquet (2015:149), dibrell també a Miramar. No ho he sentit allí,
però és molt probable: als altres pobles alterna amb llibrell i podria alternar també a
Miramar. Segons l’ALDC II, mapa 395, dibrell a Novelda, el Pinós i Alzira.
204
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2.2.9.e. Metàtesis
àliga: Si, Ga, Po, Lloc, Almi <àguila: la Safor menys Si, Ga206
ascarpó: Tav, Barx, Xco, Xsa< carpó: Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Bdrà,
Alqu, Raf, Real, Pma, Ador, Vi, Po, Fo, Pi, Ol; tarpó: Bpa,
Bell, Pra, Almo, Bjó, Pma, Dai, Gua, Mi; < crepó: Ga, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc
Benifarió (<nom del poble Benifairó): Tav, Si, Barx< Benifairó: Tav,
Si, Barx, Xsa, Xco, Real207
broquelló: Cas, Almi, Lloc; berquelló (<bequelló, ‘broc d’una botija’):
Xsa, Pma
cabrassa (<crebassa): Tav, Pla, Xsa, Raf, Ròt, Cas, Ol
cagarnera: la Safor <carganera: Pma (‘cadernera’)
costra: Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pma, Alf, Almi,
Ol<crosta: Barx, Xsa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Almi, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi (afavorida pel castellà)
credeïlla, credaïlla: Si, Pla. Presenta metàtesi per la posició de la /d/.
queraïlla: Si, Pla, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Almo, Real, Bjó, Almi; caradilla,
caraïlla: Bell, Alqu, Raf, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; careguilla: Fo;
queredilla, quereïlla: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc,
Vi, Po, Fo, Pi. Presenten metàtesi per la posició de la /ɾ/.
crompar: Tav, 208 Xsa, Xco, Bdrà, Bpx, Raf, Alqu, Almo, Pma, Cas,
Almi, Lloc, Fo, Dai, Mi <comprar: la Safor
despillissar: Xsa <desllapissar: Tav, Xsa, Bpa, Bjó
embraser: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ga, Almo, Raf, Vi, Po, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi< embarzer: Si, Pla, Barx, Bell, Pra, Almo, Real, Bjó,
Ador, Ròt
esturment: Tav, Si, Xco, Real, Almi, Dai
fracit (<farcit): Fo
gargalet (<gregal): Pi
Gargori (<Gregori): Tav
gavinet: la Safor<ganivet: Pra, Pma, Almi209

Informants de Xeresa i Piles remarquen que la generació anterior deia àliga. El canvi
està en procés, segurament, també entre els jóvens dels pobles on només sent àliga.
207 Ja documentava aquesta metàtesi Sanchis Guarner (1982:178): “Benifarió a Tavernes”.
208 Grau Bono (1927:82) deixa constància d’aquesta pronúncia a Tavernes.
209 Recorden els informants de Simat, Xeresa i Piles que els seus ascendents
pronunciaven ganivet i no gavinet. De fet, l’ALDC II, mapa 362 arreplega gavinet als dos
206
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Grabiel (<Gabriel): Mi
milacre (<miracle): Tav, Ga, Alf, Ròt
pac a (<cap a): la Safor210
percís (<precís): Alf
percures, percuraor (<procures, procurador, referit al procurador): Ga,
Bpx, Real
quidrar: Tav, Ga, Bpa, Po< cridar: la Safor
saflâ: Bdrà <flassâ: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Pra,
Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol
sagrentana: Almi; sagrintana: Bfró; segrentana: Si, Pla, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; segrantana: Pla, Barx, Raf,
Almo, Po, Cas, Almi, Dai; segristana, sigristana: Tav; sagrantana:
Bfró, Ga, Bdrà, Alqu, Almo, Real, Vi, Gua, Ol (<sargantana)
tallarina: Tav, Almi<taranyina: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau,
Bpa, Bpx, Pra, Alqu, Almo, Po, Alf, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol
tr[e]lija/tralija: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Pra, Alqu, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Fo, Pi
<trellija/trillija: Si, Pma, Ador, Ròt, Almi (<tragilla <tragella)
2.2.9.f. Pròtesis
leix (<l’eix<eix): Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Real,
Bjó, Ador, Almi, Lloc, Ol211
2.2.9.g. Anaptixis
carranc (<cranc): la Safor
queredilla, quereïlla: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Po,
Fo, Pi; queraïlla, credaïlla: Si, Pla, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Almo,
Real, Bjó, Almi; caradilla, caraïlla: Bell, Alqu, Raf, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol; careguilla: Fo (<creïlla).

pobles, però en el volum VI, mapa 1421 anota ganivet a Simat. Les entrevistes van ser
fetes en 1969.
210 Recorden els informants de Tavernes, Barx, Xeraco, i Potries que els seus avis deien
cap a.
211 Aquesta confusió l’eix>leix és inexistent al nord de la Safor i molt freqüènt al sud,
segons ALDC IV, mapa 925.
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2.2.9.h. Consonants antihiàtiques
Tots els pobles de la Safor, llevat de Tavernes, afigen una /g/ antihiàtica al
mot braó (Tav)> bra[γ]ó, com fa una part del valencià central i meridional.212
És idèntic el que ha ocorregut amb ona>agona, si bé en aquest cas s’ha
produït després d’afegir-hi una a- inicial protètica: la ona> l’aona>l’agona,
procedent d’una mala segmentació de l’article femení davant el mot. En
l’expressió ausades (pron. [au'zaes] a tota la Safor), diversos pobles afigen una
[γ], a[γ]usaes/a[γ]osaes: Si, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Cas,
Fo.213 També en buganya (Pra, Fo, ‘buanya’).
Uns altres casos són a[b]ont (Xsa), a[v]on (Raf, Grau) o el substantiu
gruga (‘grua’, Ròt, potser per influència d’eruga>gruga). Menys sistemàtics
(però també presents en altres punts valencians) són els casos següents, que
depenen potser més del parlant que del poble: ll[iw]eret (‘lluer, nom d’ocell’,
Pla), Ll[ow]ís (Tav, Barx), mariall[aw]isa (Bfró, Po), o[w]ït (Tav, Barx, Xco
‘oït, oïda’), po[w]al (Tav) i ro[w]ín (Barx, Xco, Mi). Aquests últims casos no
són sistemàtics a cap poble, depenen del parlant.
Tenen una distribució geogràfica ben marcada els imperfets d’alguns
verbs de la segona conjugació amb l’infinitiu acabat en -ure que afigen una
[w] o [v] antihiàtica (vg. apartat 3.10.5. per a creia> crevia, creuia; treia>travia;
queia>cauia, cavia; coïa> couia, covia).
2.2.9.i. Epítesis
És usual l’epítesi d’una -t en paraules planes que acaben en -i:
almàrit: Barx, Xco, Xsa, Real, Pma,
Ròt, Fo, Pi; asmàrit: Vi; alterna
amb armari/ almari/ asmari: la
Safor
andàmit: Bfró, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Raf,
Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Vi, Dai, Gua, Pi, Ol
àpit: Bdrà, Gua
cànvit: la Safor
ensòmit: Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa,
Bell, Raf, Alqu, Real, Ròt, Cas,
Vi, Ol

nèrvit: Tav, Barx, Xco, Xsa, Ga,
Bpa, Pra, Ador, Lloc, Gua,
Mi, Ol; nyèrvit: Si,214 Barx,
Cas, Bjó, Po, Alf, Cas, Gua;
nyervi: Xsa, Ga, Real, Almi
prèmit: Tav, Xco, Bpa, Raf, Pra;
premi: Alqu
pròpit: Bpa
ràncit: Si, Pla, Barx, Xco, Bdrà,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Gua; ranci: Tav, Bfró, Pla,
Xsa, Ga, Raf, Alqu, Ador,

Garcia Perales (1995:97).
Partisc d’ausades, que és la forma documentada des del XV. Vg. DCVB, CIVAL,
Colón (1987:57-60)
214 Segons ALDC I, mapa 179.
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estúdit: Bpa
Alf, Ròt
gènit: Xsa, Alqu, Ròt, Lloc, Mi, Ol; xèrrit: Barx215
geni: Bjó
Hi ha més casos en contexts diferents:
allarc (<l’allar <la llar): Pra
almacent: Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Raf, Almo, Bjó, Po, Ador, Ròt,
Cas, Lloc, Vi, Fo, Pi, Ol; almacén: la resta i, de vegades, alterna
amb la forma en -nt en els pobles anteriors.
anémones/némones: Tav, Barx
aont?: Xco; abont?: Xsa
cónter: la Safor
germil, jarmil: la Safor
jardil: Barx, Bjó, Vi, Fo, Ol; jardí: Tav, Bfró, Barx, Pla, Grau, Bpa,
Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Alqu, Real, Pma, Alf, Ròt, Cas, Dai, Gua,
Mi, Ol
all porrit: Si, Dai < all porrí: Tav, Bfró, Si, Bpa, Fo
sinós: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Pra, Alf, Almi, Lloc, Dai,
Mi, Pi; sinyós: Grau, Ga, Bpx
tomanil (<tomaní): Bfró, Si, Pla
2.2.9.j. Canvis del punt o mode d’articulació
a) Sonoritzacions/ensordiments
bronxa: Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bell, Pra, Raf, Almo, Po, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol<bronja: Tav, Bfró,
Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Almi, Lloc, Dai, Pi
butjaca (<butxaca): Tav, Bfró, Si, Barx, Bdrà, Raf, Pra, Real, Bjó,
Pma, Lloc, Fo, Vi, Ol
gamell (‘camell’): Xco, Gua
gasó: Pla, Bell, Raf, Pra, Alqu, Alf, Ròt >gassó: Valld, Grau, Ga, Bpa,
Bpx, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi
closes (<closses<crosses): Xco, Bpa, Bdrà, Real, Dai, Gua, Mi
desbravat: Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Po, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Pi, Mi, Gua, Ol>
desbrafat: Tav, Bfró, Si, Barx, Pla, Grau, Ga
destellaor: Bfró, Bpx, Fo< testellaor: Bfró, Xsa, Grau, Po, Ròt, Lloc, Vi
enduviat: Tav, Bfró, Ol; entuviat: Barx, Xsa, Bell, Raf
Aquesta epítesi sembla general al sud de Mequinensa, DCVB. També es diu a Simat
segons ALDC VI, mapa 1481.
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esgarrifar: Xco, Raf, Ol; escarrifar: Xsa216
esquerda: Tav, Bfró, Si, Grau, Ol; escarda: Pla, Bell, Pra, Alqu, Raf, Pi
>esguerda: Bdrà, Almo, Po, Ador, Cas, Almi, Lloc, Po, Fo;
esgarda: Barx, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Lloc, Vi,
Pi
floronco: Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Ròt, Almi,
Lloc, Vi; > florongo: Barx, Xsa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Cas, Fo, Dai, Gua, Ol
hasda: Bpx, Pra, Alqu, Bjó, Ròt, Cas, Gua, Mi, Pi< hasta: la resta de
la Safor
i[Ʒγ]era, pati[Ʒγ]a, vi[Ʒγ]ut, vi[Ʒγ]eren: Ga, Grau, Bpx
pagell: Fo, Mi; patxell: Tav, Xsa, Grau, Po, Pma, Ròt, Fo, Gua)
segretari: Pma, Cas, Fo, Pi
sero (<zero): Tav, Si, Xsa, Bpa, Alqu, Ador, Cas, Vi, Gua, Mi
b) Equivalències acústiques
ablet: Barx, Ròt, Lloc; abret: Bfró, Si; blet: Raf,217 Pma, Alf, Vi> blec:
Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Ador, Cas
acòlic: Bfró, Si, Pla, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Pi, Ol; acòlit: Alqu,
Vi, Fo
bec ['bεk]: Bfró (<mec, ‘babau’)
cagarnera: la Safor <carganera: Pma (<cardenera)
calcida (nom de planta): Alqu, Pi> calciga: Bfró, Po, Lloc, Mi
careguilla: Fo
duendo: Tav, Barx> güendo: Xsa, Raf, Bjó, Fo
engarbuller: Cas, Almi, Lloc < garguller: Tav, Bdrà, Raf, Po, Pma,
Ador; engarguller: Pla, Ròt, Cas, Almi, Vi
esgarrany: Tav, Si, Pla; >esgarrall: Barx, Raf, Pi, Ol
esporquins (‘esportins’): Raf
fallega (Raf, Almo)< falleva
fic: Tav, Pla, Xsa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Ròt, Gua, Pi,
Ol> fit: Xco, Grau, Real, Almi, Vi, Fo, Mi
gorredura (<borradura): Tav, Pi, Alqu, Fo; gorradura/gorraüra: la resta
de la Safor (mapa 54)
gort (gorg): Bfró218

Deixe constància ací d’aquesta alternança /k/-/γ/, paral·lela a la d’esquerda/esguerda,
tot i que m’incline per la possibilitat que la /k/ de Xeresa tinga un origen exogen (la
població mallorquina siscentista) i no simplement fonètic.
217 Segons Pellicer (2004:18), a Rafelcofer, blec.
216
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marell: Si, Bell, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Po, Pma, Lloc, Vi; mareny:
Tav, Bfró, Si, Xsa, Grau, Bpa, Dai, Gua, Mi, Pi
núgol (Xsa, Fo, Gua, Mi)< núvol (la Safor)
pórlam: Si, Pla, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Bell, Almi, Lloc, Vi, Mi; pórlan:
Grau, Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol
redolar: Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Gua> regolar: tota la Safor al
sud de Xeresa
tarpó (<carpó<crepó): Bpa, Bell, Pra, Almo, Bjó, Pma, Dai, Gua, Mi
Són corrents les confusions de /b/ i /m/, sobretot en posició
inicial, produïdes per l’equivalència acústica dels dos fonemes:
banastra: Si; manastra: Tav219
banderina: Tav, Bfró, Si, Barx, Bpa, Bell, sovint alterna amb mandarina
busarany/buserany: Si, Pla; Bdrà, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Almi, Lloc,
Fo, Pi, Ol; muserany: Si; musaranya: Barx, Ador, Alf
mancal: (‘bancal’): Simat, alterna amb bancal
mandúria (<bandúrria): Pla
tàrbena (tipus de sobrassada): Bfró > tàrmena: Tav
També s’ha generalitzat el pas de /bi/ a [vi] en posició inicial i,
sovint, interna:
bisauelos: Raf
visauelo: Bfró
bitxo: Bell, Raf, Ol
vitxo: Si, Barx, Xsa, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Alf, Vi, Mi,
Pi
convinat: Pi
juvilat: Xco, Bdrà
povil/puvil: Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Cas, Mi
prohivir: Tav, Si, Xco, Ga, Raf, Cas, Ol
tovillo (turmell): la Safor

També a Gandia, segons DCVB. En efecte, Fontavella (1952:86): “y parte del agua
del Vernisa que antes se perdía en el Gort”.
219 També en Richart i Richart (2000:55): banastes.
218
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vicileta: Tav, Bfró, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Fo, Gua, Mi, Ol; vicicliste:
Barx, Xco, Grau, Bell
vidó: Raf, Ròt
vitllet: Tav, Xco, Ga, Bpa, Pra, Bjó, Pma, Ròt, Vi, Dai, Gua, Mi
viveró: Bdrà, Bell, Ol
c) Altres canvis
avellanenc/ vellanenc: Tav, Xco, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Almo, Real,
Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo; vellarenc: Alqu, Raf,
Bpa; vellerenc: Xsa, Pra, Dai, Gua, Pi; villerenc: Xsa, Pra, Dai,
Gua, Mi
carafal (<cadafal): Tav, Pi220
besanca: Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol> beixanca: Barx, Pma, Ador, Alf
cosconelles/casconelles:221 la Safor
despa: Si, Bjó < vespa: la Safor
desprà: Alqu< vesprâ: la Safor
enviscar: Tav, Bfró, Barx, Bpx, Raf, Alqu, Dai, Mi; <enguiscar: Pla,
Grau; enguisnar: Ga, Ròt, Cas, Almi, Lloc
escorxa (‘escorça’: Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Gua, Mi, Pi)
estidores: Raf, Pra
fuserany/ fusarany (<musaranya): Tav, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Mi,
Gua
germil/jarmil, germiler/jarmiler: la Safor
gomitar: Tav, Ga, Bpa, Bdrà, Real, Cas, Fo, Pi< vomitar: Barx, Xsa,
Grau, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Po, Pma, Ador, Ròt, Gua
matalap: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc<
matalaf: Ròt i la resta de la Safor (mapa 55)
Mondúver: Valld, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bpx Bell, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol; Mondúguer: Tav, Si, Pla, Barx, Xsa, Bdrà, Raf,
Alf; Mondúgues: Lloc222
provessó (<processó): la Safor
teularí: Tav, Xsa
També Grau Bono (1927:79): carafals.
El canvi /n/>[ɾ] és posterior al XVIII: Mayans, al seu diccionari, escriu
“cosquerelles”. Vg. Casanova (1999:147).
222 Dóna també aquesta pronúncia Sanchis Guarner (1982:193) a Cullera.
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xacar (<xafar, ‘esclafar’/‘menjar’): Barx, Xco i tots els pobles al sud
d’aquests (mapa 56)
eixem: a[ʃ]em: Tav, Xsa, Bpx; [ʃ]am: Bfró; [ʃ]em: Pla, Grau, Ga, Bpa,
Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Ròt, Fo, Vi, Dai,
Gua; []em: Si, Barx, Pra, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Mi, Pi,
Fo, Ol; [ε]m: Xco; []am: Lloc (mapa 57)
xona: [ʃ]ona: Alqu, Pra; [ajʃ]ona/: [aʃ]ona: Bfró, Si, Pra, Pi, Ol; []ona:
la resta de la Safor.
Xúquer ['ukeɾ]: Tav, Si, Raf, Bdrà, Alqu, Bjó, Lloc, Vi, Fo, Gua;
['ʃukeɾ]: Bell, Pra; Júquer: Real, Po, Alf, Ròt,
2.2.9.k. Les semiconsonants
Es produeixen diversos casos de pèrdua de semiconsonants que podem
classificar en tres grups. El primer són alguns derivats de mots acabats en ou, que podem agrupar en tres zones segons les /w/ que perden: Tav, Si,
Raf, Pra, Fo la perden sempre; vacil·len Bfró, Dai, Gua, Mi (l’eliminen en 3
mots dels següents), Xco, Alqu, Almo, Ol (en dos) i Ga, Real, Pma, Cas,
Almi, Vi, Pi (en un sol); i la resta de pobles, mantenen sempre la /w/.
anouer: Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi
anoer: Tav (noer), Si, Xco, Raf, Pra, Alqu, Almo, Pma, Cas, Almi, Vi,
Dai, Gua, Ol
boet: Tav, Bfró, Si, Barx, Ga, Pra, Raf, Almo, Real, Fo, Dai, Gua, Mi
< bouet: tota la Safor menys Tav, Pra, Raf, Almo, Real, Dai,
Gua
joet (< jouet, diminutiu de jou): Si, Xsa; jouet: Bpa
oet: Tav, Si, Xco, Pra, Raf, Fo <ouet: la Safor
poar: la Safor <pouar: puntualment a Barx, Lloc
poet: Tav, Bfró, Si, Pra, Alqu, Raf, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; <pouet:
Fo, Mi, Pi, Ol i la resta de la Safor
El segon cas són els imperfets d’alguns verbs amb l’infinitiu acabat
en -ure (caure, creure, traure, vore) i de fer, que presenten com a pronúncia
majoritària la que elideix les /j/: quea, crea, trea, vea, fea (Vg. apartat 3.10.5.)
L’elisió de la /j/ en aquests verbs és present en el verb feia>fea a
quasi tot el País Valencià i majoritàriament en veia>vea.223 Els altres
imperfets tenen una àrea geogràfica més reduïda que sempre abraça la Safor
223

Segons Perea (2001, dades arreplegades per Alcover a principi del XX).
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i les Marines: quea (entre Sueca, Benigànim i la Marina Alta), trea (entre
Sueca i Biar) i crea (entre Sueca i la Marina Alta). No es tracta de zones
compactes, sinó que aquestes formes alternen amb unes altres variants, però
s’evidencia que entre Sueca i la Marina Alta s’elideixen més /j/ que en les
altres comarques valencianes.
El tercer grup el formen uns altres mots esparsos que elideixen una
/j/ o una /w/ intervocàliques:224
espaet: Tav, Bfró, Barx, Xsa, Xco, Grau, Pi, Lloc, Alf, Pma, Bjó,
Almo, Alqu, Fo, Po, Gua, Barx, Mi, Ol; <espaiet: Bfró, Si,
Barx, Pla, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Dai, Vi, Almi, Cas, Ròt,
Real, Gua. També es pronuncia espaet a part de la Marina Alta
i de la Baixa.225
Les Foes (<les Foies): Topònim de Simat. A la Font d’en Carròs i a les
Marines és present en diminutiu: les Foetes.226
palâ (<palaia; la Safor menys Pi), pelâ (Pi): També cau la /j/ de palaia
a la major part de la Marina Alta i en altres indrets més
allunyats (a Peníscola i al Grau de Castelló és palâ i a Mallorca
i Eivissa, pela(i)a). A Alcoi, València, Cullera i Santa Pola es
manté la iod.

Aquestes pronunciacions recorden les elisions de /j/ intervocàliques de Mallorca i
Menorca, però es poden explicar, també, des d’un punt de vista intern. Vg. en aquest
darrer sentit, Jiménez i Llorca (2015).
225 Beltran (2011:67) i Beltran i Herrero (2011:65).
226 Colomina (1991:23) localitza el topònim les Foetes a Bolulla, Tàrbena, Confrides (la
Marina Baixa) i a la Font d’en Carròs. Beltran (2011:67) ho considera gairebé general a
la Marina Alta.
224
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3. MORFOSINTAXI
3.1. EL GÈNERE I EL NOMBRE
3.1.1. El gènere
S’han produït canvis i vacil·lacions en el gènere de diversos mots, tant per
processos interns de la llengua com per la influència de llengües veïnes.
Els adjectius acabats en -ant, -ent, originàriament invariables, han
anat adoptant una terminació femenina -nta. Això ocorre en mots prou
estesos en valencià general, com pudent/pudenta,227 lluent/lluenta,
dominant/dominanta, ignorant/ignoranta (la Safor). N’anote altres exemples
esparsos, com potenta (Bfró), aigua correnta (Xsa, Bdrà, Pma), comboianta (Ga,
Alqu), innocenta (Ol) i decenta (Bpx). També mantenen la distinció de gènere iste, -ista (un dentiste, una dentista) tot i que puntualment algun informant de la
generació estudiada ja fa masculins en -ista.
Uns altres mots invariables quant al gènere han creat un femení
analògic. És el cas dels adjectius doble/dobla (la Safor) i els adverbis prop (Tav,
Si, Xsa, Ga, Alqu, Pma, Ròt, Vi, Dai, Mi) i lluny (Alqu, Bjó, Ròt) que
flexionen en gènere i nombre com si foren un adjectiu: Palma i Ador són els
més a props que tenim (Ròt), el Mondúver és la més propa i la més alta (Ga), una
llumeta llunta (Bjó). A més, flexiona quant al gènere l’adjectiu poc, almenys a
Bfró, Bpa, Pla: una poqueta d’auia (Bfró), una poqueta salsa (Pla).
Per contra, unes altres paraules que presenten variació de gènere són
usades com a invariables. L’adjectiu roín sol adoptar només la forma
masculina (auia roín, dona roín), tot i que n’anote algun cas femení a Bfró,
Almo i Mi: dona roïna (Mi). Tampoc flexionen el gènere l’adjectiu esquerre (mà
esquerre) ni el numeral segon (la segon part), mentre que primer alterna amb
primera i, amb menys freqüència, tercer substitueix tercera (la primer cavâ, la tercer
navâ).
Uns altres mots presenten vacil·lació en el gènere per influència del
castellà. És el cas de costum, que alterna els dos gèneres a tota la comarca;
227

També en Grau Bono (1927:38 i 43): “asserp pudenta”; “carn pudenta”.
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també ocorre en pendent (fem. a Bpx i masc. a Bdrà), canal (masc. a Lloc, fem.
a Pla, Bpx, Cas),228 corrent, (fem. a Bfró, masc. a Pra, referida al sentit de
circulació de l’aigua). En canvi, senyal manté a tota la Safor el gènere masculí
que li correspon, tot i que presenta molt puntualment vacil·lació amb el
femení.
Hi ha algunes confusions en el gènere que només es produeixen en
un context determinat, com l’indefinit mateix, que és invariablement femení
singular quan és usat amb valor emfàtic i postposat al mot del qual depén: tu
mateixa, allí mateixa, ells mateixa… Un altre cas són matí i dia, que, tot i que
tenen gènere masculí, són sovint precedits de quantificadors o de
demostratius en forma femenina: esta matí (Tav, Si, Xco, Bpa, Bdrà, Bell,
Raf, Alqu, Almo, Bjó, Po, Ador, Cas, Fo, Pi, Ol), este matí: (Pla, Ròt); totes les
dies, poques dies (Pla, Raf, Pma), tots els dies (Bell, Alqu, Pma, Ròt).229 El canvi
en dia podria haver-se originat per la percepció que el mot és femení perquè
acaba en -a, procés invers a l’ocorregut en llebre i febre, que han canviat la
vocal final llebre>llebra (la Safor), febre>febra (Ador) per analogia amb altres
mots femenins acabats en -a. L’adjectiu pur quan va davant del nom és
invariable: “era una pur corfeta” (Po). També és una reinterpretació el cas del
riu Vaca, anomenat la Vaca i el riu Vaca a Simat:230 quan no va davant el mot
riu s’interpreta com a femení pel gènere del mot homònim vaca, tot i que
hauria de ser masculí (la Vaca va plena).
En alguns altres casos, el canvi de gènere dels mots ha estat
provocat per una falsa segmentació a partir de la forma precedida per
l’article definit la. És el cas d’anou (l’anou<la nou, ‘fruit de l’anouer’), que és
masculina a Tav, Bfró, Si, Pla, Ga, Alqu, Raf, Mi (femenina a Cas); el de la
llar>l’allar (la Safor), que puntualment és femenina però majoritàriament
masculina (Xco, Xsa, Ga, Bpx, Ador, Ròt, Bell). També és el del puput (una
palput> un apalput, i variants), que alterna els dos gèneres i la forma amb
pròtesi d’a-i la que no en presenta: predomina el masculí a la Safor, però el
sent femení a Si, Pla, Bpa, Bdrà, Bpx, Almi, Vi, i els dos gèneres a Ga, Barx.
El mot perdiu, que també pren una a- inicial en alguns pobles, vacil·la: a Xco
anote els aperdius; a Barx i Potries, que també fan la mateixa pròtesi, es
conserva el gènere femení. És el mateix cas el d’aleacrà/aliacrà (que alterna la
forma completa i la variant amb afèresi pertot), i el de serp, que es diu asserp
A Tavernes distingeixen el canal ample i obrat que distribueix l’aigua pels horts (el
canal) dels de poca grandària, obrats, que distribueixen l’aigua dins un mateix hort (la
canal).
229 El mateix s’esdevé, entre altres, a Guardamar (Segura 2003:120) i Canals (Sancho
1995:56). Sent totes les dies, poques dies a persones de seixanta anys de Tavernes, mentre
que els més majors mantenen tots los dies.
230 També a Benifairó segons Grau (2009:43).
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en alguns pobles (Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Bdrà, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo), tot i
que només alterna el masculí i el femení a Fo. A més, a Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi i Vi és un substantiu femení: una leacrà, dos leacraes. Tot plegat és el
mateix que ha ocorregut amb els vulgarismes arràdio i amoto.
La paraula fred és femenina a Fo, Pi, Ol, i amb vacil·lacions a Mi,
mentre que manté el gènere masculí a la resta de la Safor. 231 També són
femenines gel a Bpa, Bell, Raf, Almo232 (masculina a Valld, Ga, Pma, Ròt,
Cas) i ferramenta a Pla i Barx (ferrament a Barx i la resta de la Safor, mapa 58).
En canvi sarment (Si, Vi) és masculina; estrela (la Safor) i fantasma (Tav) són
femenines, també ajuntament, almenys a Bdrà, Lloc, Mi (“l’ajuntament vella”).
El mot tenor (‘escalfor tènue’) vacil·la, probablement perquè el sufix -or pot
correspondre tant a paraules masculines com a femenines: tenoreta (Tav, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Ròt, Cas, Vi, Gua, Mi, Pi,
Ol), tenoret (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Pma, Ador, Alf. La paraula mar és
sempre femenina quan designa el terreny proper a la línia de platja. També
sol ser femenina quan es refereix a la massa d’aigua (Tav, Xsa, Grau, Bpa,
Alqu, Almo, Bjó, Dai, Gua, Mi, Pi), tot i que la sent masculina amb aquest
sentit a Bpx, Raf, Bell, Pma, Ador i Pi.
3.1.2. El nombre
El valencià general, com alguns parlars nord-occidentals i baleàrics, tendeix
a recuperar en plural la -n- etimològica de mots procedents de
proparoxítons llatins que l’han perduda en el singular. S’observa la tendència
a eliminar la nasal en tots els mots. No presenten pràcticament variació
hòmens i jóvens, que mantenen la nasal en el plural a tota la Safor
(puntualment alguns informants l’eliminen). Varien segons el poble (i també
segons l’informant):
raves: Tav, Ador; ràvens: Bfró, Ol
marges: Tav, Si, Grau, Bpa, Raf, Pra, Bjó, Po, Ador, Alf, Cas, Vi, Dai,
Gua, Mi, Pi; màrgens: Bfró, Si, Barx, Xsa, Almo, Bjó, Pma,
Almi, Cas, Lloc, Dai, Gua
No afig -n- termes (Tav, Barx, Xco), tampoc p['o]rxes (Valld), que no
té n en l’ètim però que l’afig per ultracorrecció en altres pobles. Pel mateix
motiu en alguns pobles pren una n en el plural cafens (Valld, Barx, Ga, Almo,
Bjó Mi; cafés a Bell), però no vostés (Valld, Xco, Grau, Ga, Mi).233
També és femení a Pego i a l’Atzúbia, que fiten amb Oliva.
Segons un informant de Bell, només referit a les barres de gel que es venien.
233 Vg. Jiménez i Lloret (2011).
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El substantiu reis, referit al dia 6 de gener, és general a tota la Safor;
puntualment duplica el morfema de plural en reixos a Ga i Grau, pronúncia
que s’ha generalitzat en alguns llocs on també es manté la [] davant [ʃ].234
En canvi, torcamans, que és invariable quant al nombre (a Xco, Grau, Dai, dos
torcamans) afig un sufix de plural (torcamansos) a Bfró, Pra, Bjó, Ròt, Almi,
Lloc, Gua, Mi, Pi. També ho fan els noms dels dies de la setmana oxítons: el
plural de dilluns és dillunsos (Tav, Bfró, Barx, Pra, Bjó, Gua, Pi, Ol), el de
dimarts (pron. [di'mats]) sol ser invariable (només a Xeresa anote dimatsos) i el
de dijous vacil·la (els dijous/els dijoussos). Els mots dissabte i diumenge formen el
plural de forma regular perquè no acaben en -s (dissabtes, diumenges).
Alguns altres mots presenten morfemes diferents per a fer el plural:
cru forma crus (Tav, Barx, Ga, Bdrà, Alf, Almi, Vi, Gua, Ol), crusos (Bfró) i
cruns (Bdrà i la resta de la Safor, per semblança a monosíl·labs com pa i mà,
mapa 59).
Els mots acabats en -st i -sc devien formar el plural afegint només
una -s fins fa ben poc: de fet, encara se sent, minoritàriament, basts (Tav),
frescs (Si, Bell, Bjó, Cas, Ador, Dai). A alguns informants els resulta familiar
la pronúncia en -os, però sovint eviten la gleva consonàntica recorrent a un
derivat (tristets, tristons) perquè tampoc els sona la pronunciació sense vocal.
En alguns casos no es pronuncia la -s final, que se sobreentén pel context:
érem molt bast! (Tav, Bfró, Xco, Xsa, Pi), que fresc que es veuen (Barx, Bpa, Alqu,
Cas, Bjó, Pma, Mi). Actualment s’està substituint el morfema -s per -os.
L’últim canvi afecta la morfologia verbal i no la nominal. Com en
bona part del valencià, se sol concordar el verb haver-hi amb el complement
directe que l’acompanya: “hi han granotes, hi han renocs…”.
3.2. SUFIXACIÓ
3.2.1. Els sufixos diminutius i augmentatius
És molt coneguda la tendència a l’ús del diminutiu al País Valencià. Aquesta
freqüència ha comportat la lexicalització d’algunes paraules amb els sufixos et/-eta, que han perdut el sentit diminutiu i han desplaçat els corresponents
primitius. És el cas de baix, bla, nu i just, que han sigut substituïts per baixet,
blanet, nuet i justet. Els diminutius d’aquests adjectius es formen duplicant el
morfema: blanetet, nuetet, justetet, baixotet. A aquests casos, molt usuals en
valencià, es poden afegir uns altres que només m’han dit en diminutiu:
agretes: Tav, Bfró; magret: Ol; agret: la resta de la Safor
234

Vg. Beltran (2011:70).
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bassiet: Bfró, Pla, Barx
bolquerets: Si, Barx; bolquerets de la mare de Déu: Pla, Almo, Bjó, Fo, Mi
careta (‘màscara’): Valld, Xsa, Ga, Bpa, Ador, Alf, Almi, Ol
coeta/ coeta d’all (ocell ‘cuereta’): la Safor menys Xco i Xsa
gallet (part del cos): la Safor; no necessàriament en diminutiu en
l’expressió beure al gall (o al gallet)
lliueret (nom d’ocell): Pla
pernet (‘barra de ferro que assegura una porta tancada’, ‘picaport’): la
Safor
porquet de sant Antoni/porquet (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà,
Bpx, Raf, Almo, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Fo, Dai), cerdet (Tav,
Pla, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Po, Almi, Lloc, Vi, Dai, Mi, Ol),
gorrinet (Si, Ga, Gua, Pi)
rabet de gat (nom de planta): Bfró, Pla, Barx, Xco, Raf, Fo, Alf, Cas
roqueret (nom d’ocell): Si, Barx, Pi
sapet (‘genèric per a insectes’): Tav, Bfró, Xco, Pra, Dai, Gua, Mi
sitiet/setiet: la Safor
xicotet (Valld)235
També s’ha generalitzat aquest morfema en locucions com de
puntelleta/puntilles/puntilletes/puntelletes (la Safor), cametes al coll (Valld, Xco,
Xsa, Po, Ol), camelletes al coll (Si), a poqueta nit (la Safor).
Uns altres mots tenen tendència a usar-se en diminutiu, sense que
això haja fet desaparéixer les formes no marcades: aletes/ales (del peix),
animeta, carasseta/ carassa (per a disfressar), dit gorrí/ corrí (i variants), escoltet/
escolt (‘cosa dita a cau d’orella’), ham/ hamet, pastís/ pastisset, pitet-roget/ piquetroget, raïmet de pastor, sitet (‘nom d’ocell’), sostret, tonyineta/ tollineta (referit a la
de llauna), tovet, xereta (i variants, nom d’ocell)…
L’ús freqüent dels diminutius i la lexicalització del sufix han generat
la possibilitat d’acumulació intensiva dels sufixos diminutius: aixaeteta (Xsa,
Bdrà, Po, Lloc, Mi), miquiuiua,236 un poquetet (Raf), xicotet>xicotiu>xicotiuiu i,
puntualment, xicotiuiuiu (Dai).237 El sufix -iu és, al costat d’-et, el més usat
amb valor diminutiu (espaïu, flaquiu, molliua, peliu, poquiu, tendriu…), ja que -ó i
-ol han perdut la capacitat de crear mots nous i han quedat fossilitzats: ametló
Alguns altres mots que incloïa en aquesta llista a Giner (2013:61-62) tenen una
freqüència d’ús molt més alta en diminutiu però també presenten la variant sense aquest
morfema a la Safor.
236 Sant-Celoni (2002:115): “un poquet més, Senyor, ni que siga una miquiuiua”.
237 L’acumulació de sufixos diminutius en el mot xicotet coneix solucions diferents al
territori valencià: xicotitiuet a Canals (Sancho 1995:54), xicotirriniu a Alcoi (Tormo
1989:166)…
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(ametla sense corfa però amb pell), xupó/ pipó/ xupló, carreró, plantó, alteró,
garbó, esbardó, sequió, sequiol, sequiola… Caldria estudiar junts com a casos
d’acumulació de diminutius bassonet (Vi), botijonet (Alf) i espaiotet (Ga), xiulotet,
gerrotet (Si, Xco), baixotet (Bpx): en els tres últims -ot- no pren un valor de
sufix augmentatiu, més aïna el contrari. En llenguatge infantil sent a
Tavernes el diminutiu castellà -ito, segurament d’introducció ben recent:
arrossito, bracito, putxerito…
Amb valor augmentatiu destaca -ot: cabot, sequerot, un pilot de llenya, un
penyot que va ruglar, gerrot… També s’ha fossilitzat en alguns mots: fer l’aligot,
bastot (‘as de bastos’), parot/parotet (‘nom d’insecte’), picot (‘esquellot’), xicot/ota (‘corpulent’). Una part d’aquestes paraules són femenines, però afigen el
sufix augmentatiu masculí: canyot (‘tipus de fesol’), corbellot (en un pobles,
curiosament, ‘falçó’; en els altres, ‘falç’), corretjot (‘corretja gran que s’usa per
enganxar el carro a un animal’), cullerot, esquellot (‘tipus d’esquella gran’),
trompellot (‘joguet, trompa gran’). No és tan usat -às: calorassa, olorassa (Xsa).
Crida l’atenció la freqüència d’ús a Xeresa del sufix -itat amb la
primera t sonoritzada: -idat (humanidat, calamidats, calidat, cantidat, realidat).
Aquesta pronunciació és present puntualment en altres pobles. En sent un
sol cas a Xeraco (valga la veridat), Castellonet (cantidat), la Font (enfermedat),
Daimús (rivalidat), Piles i Vilallonga (electricidat) i Rafelcofer (barbaridats). Això
coincideix amb el parlar de les Illes Balears i de localitats mallorquinitzades
de la Marina Baixa (Callosa, Bolulla, Tàrbena), podria ser un altre
mallorquinisme. Cal estudiar a banda el cas de ciudat (Tav, Barx, Ga, Bpa,
Bell, Raf, Vi) i ciutat (Xsa, Ròt), ja que la primera és molt freqüent en
valencià per influència del castellà.238
3.2.2. Altres sufixos
Entre els mots arreplegats hi ha alguns sufixos que considere d’interés i que
enumere tot seguit:
sufix

significat

-aire

ofici o activitat
col·lectiu

-all

resultat d’un procés

mots arreplegats
colombaire/columbaire (la Safor menys Si, Pla,
Almi), peraire (Si), 239 musclaire (Grau)
encenall, plomall240
espigall (Barx), mestall (Tav), secall (Barx),
sumall (Si), trencall241

ALDC III, mapa 691.
Fossilitzat en “terra peraire”, ‘argila’.
240 Pren els significats ‘inflorescència de la canya’, ‘tipus de fesol’, ‘cabellera de la dacsa’.
241 Trencall, ‘cosa trencada’, la sent a Tavernes referida a un tros de processó sense gent.
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-alla
-anç
-any

instrument
Amb altres
significats
conjunt de
formador de
substantius
diminutiu, pejoratiu
col·lectiu de

-ar
-ari
-ària
-arr
-assa
-atge

Amb un altre
significat
relatiu o pertinent a
nom de dimensions
o magnituds
acció o efecte de
formador de noms

-atx
-dis
-ea
-ej
-enc
-ell
-era
-ero
-és

intensificatiu de
l’acció expressada
pel verb
formador de noms
abstractes
formador de verbs
formador
d’adjectius
acció de
ofici o dedicació
gentilici
formador
d’adjectius

raspall, sobrall (Pra), ventall
arrimall (Vi), camallâ, respirall (Tav, Xco)
jovenalla (Bfró)
comparança (Xco, Pma)
esgarrany242
Referit a vegetals: cacauar (Bpx, Pi), canyar,
fresonar, melonar, tomacar, pebrar, primentonar…
En altres col·lectius: llosar (Si), rejolar (Barx)
(budell) cular
colombari (Si, Pla, Almi, Lloc)
altària (Tav), fondària (Si)
escarramallat, espatarrat, pixarrâ
lligassa (Barx), nevassa
parteratge (Tav), beuratge (la Safor)
bonatxo (Almo, Po, ‘que és molt bo,
ignorant’)
raonaïssa (Tav), segaïssa (Si)
baixea, brutea, fortalea, malea, naturalea, perea,
pobrea, riquea, vellea (la Safor)
explicotejar (Pla), patejar (‘xafar el regat’, Si),
espentejar
avellanenc/vellarenc, escardalenc (Tav, Ga, Real,
Lloc, Mi), estopenc (Barx), llebrenc (Tav), brúfol
marjalenc (Tav), matxenc (Tav, Bpa, Pma),
rogenc (Bjó)
pomell/plomell, replanell
plorera (Ga)
campanero (Si), mantero (Barx)
vallero, benifaironero, simatero, grauero, fontero…
maresa (Bell, Mi, Pi)

Tant la documentació antiga de DCVB com de CIVAL apunten a esgarrany>esgarrall i
no al revés.
242
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-esc
-í

formador
d’adjectius
diminutiu i altres
significats

-ic

diminutiu

-im
-ing-

diminutiu
diminutiu

-iny

diminutiu

-ís
-isc
-iste
-iu
-ívol
-o

sufix formador de
noms
diminutiu
seguidor o partidari
de/ ofici
formador
d’adjectius
formador
d’adjectius
sufix molt
productiu en
hipocorístics
derivats d’un verb

-ó

-o
-ol
-oll
-ong
-orro

amb un altre
significat
sufix masculí
castellanismes
diminutiu
formador de noms
formador
d’adjectius, indica
tendència
augmentatiu

figues vernesques (Pma)
esportí, jugarrí, morquí, porrí
ploricar (Bfró, Barx), somicar (Tav), xicotico
(Tav, Ròt); també en noms de persona:
Viçantico, Viçantica
escorrim, polsim
joveningues (Ròt), una miquinga (Mi)
gotinyar (Bpa), reguinyar (Pla), engatinyar-se
(Raf), rasquinyar (Grau, Alf)
bordís, bordissos (Bfró, Pla)
ploviscar
artiste, carliste, concertiste, ebaniste, electriciste,
floriste, futboliste, guitarriste, motoriste,
transportiste, vicicliste
mengiu
mengívol (Bpa, Raf, Ròt)
Jessusso, Bastiano, Blaio, Xuano,243 Cento,
Ximo…
llauró (Bfró), mamó, marmoló, regó (Valld),
xupló, estiró, cositó, tropessó, rentó244 (Mi,
“pegaven un rentó”)
porró,245 socó (Si)
nino (<nina), gerro
rípio, frito, avio, matxo, duendo, quarto, suero…
sequiol, sequiola, oratjol, refillol
corfoll, penjoll, xorroll, rebroll (Si)
moixonga (Tav, de moixa: estic moixonga),
fluixongo, mullarongo (Mi)
bascorra (Bfró), fretorro (Si, Pla), petorro

Malnoms de Tavernes trets de Terrés (1986).
Rentó, segons el DCVB, és oriental i baleàric.
245 ‘Soca d’arbust’, ho diuen referit a una farigola.
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-ós>onós

formador
d’adjectius

-ós

formador
d’adjectius

-uc

diminutiu, pejoratiu

-ull

diminutiu

-um
-ura
-us
-ut
-utx

formador de
col·lectius
formador de noms
diminutiu,
despectiu
formador
d’adjectius
diminutiu,
despectiu

punxós (Bpa, Raf, Fo, Gua, Pi); punxonós,
punxonoset (Bfró, Si, Pla, Barx), corretjonós
(Bfró), rancinós (Pla)
empalagós, escamós, esvarós, granulós, gravós,
maniós, negroset, nerviós, poregós, quimerós, revoltós,
seginós
palluc (Tav), tallaruca
ramulla (‘conjunt de branques primes’); amb
un altre significat gatxull (Tav, Bfró, Pla, Ròt,
Vi)
arrelum, pixum
blanura, blaüra, ferradura, moradura
cantussar,246 grandusseta (Cas), menjussar (Xco),
pallús
llargut, llarguda (Bfró, Barx); llarguerut (Pma,
Alf, Gua), castanyut (Bfró)
bancalutxos (Si), caperutxo i caraputxo, cavutxar
(Xco, Xsa),247 ramutxa (Pi, Ol)

Cal remarcar també alguns casos que presenten diferències
morfològiques per presència o absència d’un sufix: cavil·lar (Si, Pla, Ga, Bell,
Alqu, Ròt, Vi, Ol)/ cavil·lejar (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa,
Alqu, Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi), estiuar (Tav, Pra, Bjó, Fo, Ol), espentar (Tav, Bfró,
Alqu, Real, Ador, Ròt, Cas, Vi)/ espentejar (Tav, Bfró, Si, Pla), estrossar (Si,
Barx, Pma, Ador, Almi, Vi)/ estrossejar (Bpa, Lloc); llampar (Alqu, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol)/ llampejar (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell,
Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo).
3.3. L’ARTICLE
3.3.1. L’article definit
L’article definit pren la mateixa forma que en la resta del valencià general, bé
que en masculí es pronuncia amb [a] inicial en aquells pobles que també
passaven /e/>[a] en els altres clítics (zona 1: Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco,

246
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Richart i Richart (2000:63).
També arreplega el mot Colomina (1991:53) a Tàrbena.
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Xsa, Bpa, Pra, Raf, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi; zona 2: Barx, Bpa, Pra, Raf, Vi i la
resta de la Safor).

masculí
femení

zona 1
singular
plural
[a]l
[a]s/ [als]
la
les

zona 2
singular
[e]l
la

plural
[e]s/ [els]
les

Tot i que no és sistemàtic, en l’article masculí plural predomina la
pronúncia de la [l] davant de vocal i l’elisió davant de consonant: els hòmens,
es germans. En contracció, esdevé al, as/als; del, des/dels; pel, pes/pels i pal,
pals/pas. Paral·lelament, l’article indefinit plural uns sol perdre la n quan la
paraula següent va seguida de consonant (us papers, us dies). A Bdrà, Almi i
Lloc,248 l’elisió de la consonant lateral es fa puntualment en l’article definit
les: no·staven es mateixes, també en contraccions: l’escola des xicones. Aquesta
pronunciació regularitza una mateixa forma per als plurals masculins i
femenins i resol una dificultat articulatòria.
No observe sistematicitat en l’elisió de la vocal de l’article. Sí que
veig tendència a elidir més vocals en articles femenins que en masculins,
més reticències davant de [o], [ɔ], [u] i menys davant de [e] i de [i]. En
masculí hi ha més elisions el+[a] a Pla, Ga, Bpa, Bell: el astable, el astómago.
3.3.2. L’article masculí lo, los
A tots els pobles de la Safor s’ha conservat amb vitalitat l’article clàssic lo en
determinades posicions. El cas més freqüent és després de l’adverbi tot (tots
los dies, tot lo món, tots los que feen…) i de la preposició en (en lo braç, en los
caixonets…). També es manté en alguns pobles després de les preposicions
dins (dins lo cotxe, Si, Xco, Raf, Pra, Bjó, Lloc, Mi), dalt (dalt lo carro, dalt lo
sostret, Xco, Bjó, Mi) i per (per los horts, Mi).249 En alguns casos apareix en
contexts diferents dels de comarques veïnes, ja que a la Safor s’usa la
preposició en allà on unes altres fan servir a (preposició que no va seguida de
l’article lo sinó d’el): estava arrancant-ne en lo melonar, en lo taller treballava jo, els
En la parla ràpida ho sent també, puntualment, a Alzira, Rafelguaraf, Barxeta i
Llutxent. En valencià meridional alacantí l’article femení les es pronuncia
sistemàticament es.
249 Els mateixos usos de lo es troben en l’obra d’escriptors comarcals del XIX i de
principi del XX. En els bans gandians del XIX publicats per Garcia Frasquet
(1995:126): “per lo matí”, “per los criats”, “en los carrers”, “tot lo dia”; en l’obra de
Ferrer (1931a:4): “per lo matí”; (1931a:10): “baix lo brás”; (1931:15): “dins lo cor”; en la
de Felis (2002:85): “en lo cap”, “per lo carrer”; 92: “tots los matins”; 106: “en lo
convent”.
248
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porta en lo llom, vaig nàixer en lo trenta-u… A part de la Marina Alta, per
exemple, el sintagma preposicional seria: al melonar, al taller, al llom, al trentau…
Aquest article arcaic està sotmés a les mateixes regles d’elisió que els
moderns el/els. De fet, no s’utilitza en singular davant de vocal perquè pren
la forma elidida (l’): dins l’armari.
3.3.3. L’abstracció mitjançant l’article el
L’abstracció es pot expressar tant amb l’article el com amb lo. Anote casos
com: pa tallar el verd (‘les plantes’, Mi); al més llunt que (he a)nat és a Madrid
(Mi); ací no s’acabava el dolç (Almi); [el sapo i el ranoc és lo mateix?] ―El mateix
(Almi); T’agrâ (e)l dolç? (Alqu); llevàem el sec (del taronger, Pra); m’agrâ a mi (e)l
verd (Raf).250

3.4. ELS DEMOSTRATIUS
El valencià diferencia tres graus díctics de proximitat o llunyania, cosa que
també podem observar a la Safor:

1r grau
2n grau
3r grau

demostratiu
singular
plural
masculí
femení
masculí
femení
este
esta
estos
estes
eixe251
eixa
eixos
eixes
aquell
aquella
aquells
aquelles

pronom
neutre
açò
això
allò

Només utilitzen el pronom astò en una sola ocasió dos informant de
Miramar i un de Simat que ho corregeix immediatament. Diverses amigues
valleres i un contacte de la Font m’asseguren que és d’ús corrent a Tavernes
i a la Font des de fa algunes generacions i que actualment ha reculat potser
perquè s’ha estigmatitzat.252 Aquest pronom és ben viu en valencià
meridional alacantí i fins i tot entre els jóvens d’alguns pobles de la Marina.
Els Quaderns de camp d’Alcover proven en una anotació del manacorí, no
publicada en el DCVB, l’existència d’astò a la Font a principi de segle: «astò
es pa’s meus».253
El mateix ocorre a la Marina Alta (vg. Beltran 2011:75 o Colomina 1985a:46).
Sobre la pronunciació eixe/ixe, vg. apartat 2.1.1.c.
252 Agraïsc la informació a Rosa Magraner i a Ana i Susana Giner.
253 http://espm.iec.cat/qc-alcover/ (consultat el 5-10-15). El mateix treball arreplega açò
a Ador i Gandia.
250
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Ha quedat lexicalitzat el mot daixò (<d’això) i derivats (daixona,
daixons, daixones) (pron. [de'ʃɔ], [de'ʃɔnɔ]…) que refereixen a qualsevol
paraula que no es recorda en el moment de parlar. A la Marina Alta i part de
la Baixa, el mot s’ha substantivat, al contrari que en la resta del valencià,
cosa que s’ha identificat com a mallorquinisme semàntic.254 Els nostres
pobles en fan el mateix ús que aquelles comarques, com a adjectiu (“la
tiraven més deixò”), com a substantiu (“el deixò eixe”, “una pila de deixò”) i com a
adverbi (“quant an tenies deixò hau ficaes dins de la caixeta buida”). A Tav, Bfró,
Alqu, Pi s’usa daixò tant en masculí com en femení (“la segon deixò”, “pujaven
an unes deixons”, “la flor de la deixò”), mentre que a Barx, Bdrà, Raf, Pra, Alqu,
Alf i Ol, flexiona (“tallen la deixona de l’arròs”).
3.5. ELS POSSESSIUS
Els possessius tònics no presenten cap variació sobre les formes generals
valencianes:
masculí
singular
plural
un sol
posseïdor

diversos
posseïdors

1a
persona
2a
persona
3a
persona
1a
persona
2a
persona
3a
persona

femení
singular
plural

meu

meus

meua

meues

teu

teus

teua

teues

seu

seus

seua

seues

nostre

nostres

nostra

nostres

vostre

vostres

vostra

vostres

seu

seus

seua

seues

En estil allegro es pronuncien variants simplificades: la moa filla (Tav,
Ga, Bpa, Alqu, Almo, Po, Ròt, Fo, Pi, Ol), al mo gendre (Tav, Xsa, Grau, Pra,
Gua), la meu germana/ la teu filla (Tav, Barx, Xco, Xsa, Pra, Bjó, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Mi). En alguns casos es dupliquen les marques de possessió (sa mare
d’ell, Tav; sa uelo d’ells, Barx, son pare de Pilar, Mi). A més, se sol evitar l’ús de
possessius (menys la primera i la segona del singular), que són substituïts en
254

Beltran (2011:76) i Beltran i Herrero (2011:75).
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la majoria de casos per una perífrasi: nostre, vostre, seu i seua són substituïts per
de mosatros, de vosatros, d’ell/ d’ella, de vosté, respectivament, postposats al nom:
les terres de mosatros, el bisauelo de vosatros, en casa d’ella, no sé el nom d’ell…255 El
meu i el teu sovint van postposats al nom: un germà teu, el mestre meu. També
van postposats en algunes expressions o estructures sintàctiques: vora meua
(Mi), un darrere meu (Gua), minge al gust meu (Almi), en companyia meua (Alqu)…
Els possessius àtons (mon, ton, son;256 ma, ta, sa) només s’utilitzen en
singular i precedint pare, mare, tio, tia, uelo, uela, casa.257 No s’usa davant fill,
filla, germà, germana, cosí, cosina, sogre, sogra ni en plural, cosa que sí que es fa a
l’Horta, en valencià meridional alacantí i l’extrem nord del País Valencià.258
Només Oliva conserva els possessius masculins davant de uelo (mon uelo, ton
uelo…), mentre que a la resta de la Safor s’usa el possessiu àton femení, ma
uelo, com en la major part del valencià.
3.6. ELS QUANTITATIUS
Diversos quantitatius van seguits de la preposició de davant de substantiu
masculí singular És el cas de molt, tant i quant (davant de noms masculins i
infinitius): molt de fred, tant de palpar, quant de refillol. En canvi, cap també va
seguit de preposició si el segueix un nom femení singular: cap de planta, cap de
gallet ; i poc pot portar la preposició de i pot no portar-la davant de nom
masculí singular: poc sabó, poc lloc asseat, poc quilo, poc de fred. L’adverbi prou
significa, en diverses ocasions, ‘molt’ més que no ‘bastant’.
Anote els següents determinants quantitatius per indicar ‘gran
quantitat de’:
a bacs (Xco): “la pebrella estava a bacs”
a balzem Colomina l’arreplega a la Font amb el sentit
‘abundosament, a desdir’ i avança que podria ser un
mallorquinisme procedent d’a betzef. 259 No l’he poguda
confirmar entre els informants, però sí en l’obra de l’escriptor

El mateix ocorre a la Marina Baixa i la Font d’en Carròs (Colomina [1991:21]), al
Baix Vinalopó (Segura [2003:123]) i a Canals (Sancho [1995:68]).
256 Sobre la pronunciació mon, ton, son/ mun tun sun, vg. apartat 2.1.2.c.
257 A Castellonet també el sent davant de vida: “en sa vida”. No és un ús freqüent.
258 Gimeno (1993:21) documenta els possessius àtons amb les relacions de parentesc
anteriors al Cabanyal, Beltran (2008:36), Segura (1996-76) i Segura (2003:122) a diverses
comarques del sud valencià.
259 Colomina, (1986:672).
255
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de la Font Vicent Escrivà “odia a betzem el pare del nostre
amo actual”.260
a bondons (Raf)
a cabassades (Bfró); a cabassos, un cabàs (Mi)
de calent (Ol): “ham juat de calent”
una caterva (Xsa): Grup molt nombrós de persones, d’animals o de
coses. “Quina caterva de gats!”.
a càrregues (Mi): “Moixú n’hi havia a càrregues”.
a gavelles (Bfró, Raf, Pi), una gavella (Bfró, Pma): “plou a gavelles”,261 “jo
n’ha fet una gavella”.
a garberes (Fo, Dai): “Una garbera de dies”.
a mansalva (Bdrà)
a grapats (Pra), un grapat de (Bdrà, Bjó, Ador, Alf): “Un grapat d’anys”,
“les tenia a grapats”.
a rebolcons (Alf, Mi): “Guanyava dinés a rebolcons”.
bon tall de (Tav, Si, Raf), un tall de (Barx, Lloc): “posava bon tall de
nyenya pa què fera bon tall de flama”.
a manta (Ròt, Vi, Mi, Ol): “Dinés a manta”.
a muntó (Tav, Barx, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Pra, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Lloc, Fo, Pi, Ol), muntó (Bfró, Bjó, Vi, Ol), un muntó (Pla,
Ador), un amuntó (Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Alqu, Bjó, Ador,
Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi): “un sac que l’aspitges a muntó” (Tav);
“n’he vist muntó” (Bfró); “n’hi han un muntó de noms” (Pla).
bona cosa de (Bfró, Barx, Xco, Ga, Bdrà, Bpx, Raf, Alqu, Bjó, Fo,
Gua, Mi): “bona cosa de voltes”.
un carro de (Si, Real): “la banderina comuna tenia un carro de pinyol”.
un desficaci (Pla): “n’has dit un desficaci, de paraules!”.
una animalâ (Tav, Bell): “li’n diria una animalà!”.
un feix de (Pra, Almo, Pi): “Un feix de millons”, “un feix d’anys”.
una fotracâ de (Pla): “unes fotracaes de cavalla”.
un fum (Ròt)
un ganao (Mi) “Se’n venen un ganao”.
una garbera de (Barx, Xco, Bdrà, Cas, Dai), garberes de (Ador), a garberes
(Fo, Dai): “una garbera de dies”.
una tonga de (Tav, Si, Barx): “una tonga aixina de agulla de pi”, “(hi) havia
bona tonga pa segar”; “tongues [d’olivarda]”.
un ramat de (Valld): “la mare de leacrà té un ramat de pates”.262

260
261

Escrivà (1987:17).
Piera (1982:42).
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No són tantes les expressions sinònimes de ‘poc de’:
una miqueta de (la Safor): “queda una miqueta de sol”.
un pelet, un peliu de (Bjó, Bfró, Mi): “ta s’ampastra un peliu”.263
un polset de (Tav, Lloc) Quantitat que es pot agafar entre els dits
polze i índex d’una cosa reduïda a pols o a partícules molt
petites: “Un polset de farina”.
una poqueta de, una poqueta (Bfró, Pla, Bpa, Alqu): “una poqueta d’auia”
(Bfró), “una poqueta salsa” (Pla), “li (he)·fet una poqueta d’ajuda”
(Bpa), “una poca arena” (Alqu).
Igual com ocorre a la Marina Alta, hi ha preferència a usar cap de
sobre ningun/ninguna (que només s’utilitza puntualment), cosa que ha fet
pensar els investigadors que aquesta última paraula, tot i que és genuïna,
hauria entrat als nostres pobles per contacte amb el castellà i per analogia
amb algun/alguna. A Oliva i a l’Alqueria utilitzen raca com a sinònim de res:
“no sé raca” (Alqu), “no feen tant de pulveritzar ni raca” (Ol).
També és comuna a la Safor i a les comarques veïnes la consevació
de les formes tradicionals dels termes de polaritat negativa.264 Així, els mots
ningú, res, cap, gens i mai poden tindre valor afirmatiu en les construccions
interrogatives, condicionals i dubitatives: “i si ve res ja mos direm” (Si), “si n’ha
quedat cap, pots anar” (Mi), “si trobaen gens de farina de blat, te la llevaen” (Lloc).
És per això que les partícules negatives anteriors (i tampoc) van
acompanyades de l’adverbi no encara que precedisquen el verb, al contrari
del que fan a unes altres comarques, que l’elideixen: “ningú no hu sabria”
(Tav), “mal pet no du damunt!” (Bfró), “jo tampoc no me’n recorde” (Ròt), “no cap
de dia, ha·stat destapâ” (Raf).265 La doble negativitat també apareix en aquelles
frases que prescindeixen del verb: “qui tira fem hui? No ningú” (Bjó), “en blanc
En l’obra de Josep Piera localitze uns altres quantitatius com a manta (2007:181) i a
bondó (2007:285) i a la de Sant-Celoni (2002) un cafís, un potosí, un gavadal, un fotiment, un
fum de, quatre sacs i un remitjó i una caterva de, alguns dels quals segurament són també usats
a bona part de la comarca.
263 Observe moltes més expressions sinònimes a l’obra de Sant-Celoni (2002), com un
poquiuiu, un pensament, una miquiua o una miquiuiua.
264 Es conserven a les Marines, segons Beltran (2011:77) i Beltran i Herrero (2011:77).
Ho he sentit també a Favara i als pobles veïns de la Vall d’Albaida. No és viu a Canals
(la Costera), segons Sancho (1995:89-90).
265 Dins les dades de l’ALPI (http://westernlinguistics.ca/alpi/db_result.php), en la
frase a ninguna no li agrada posar-se la roba d’una altra, Beniopa conserva la partícula no,
mentre que els pobles de la Ribera Baixa (Polinyà), la Ribera Alta (Massalavés) i la
Costera (Llanera) l’elideixen. Sí que es conserva a la Marina Alta (Beltran 2011:77) i a la
Vall d’Albaida (Casanova 1985b:81).
262
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pâ qui val? Pa no ningú” (Pra), “Què vol dir? No res” (Bjó), “massa? No gens!”
(Raf), [no ha anat mai a escola?] “―Jo? no mai!” (Lloc).
3.7. ELS INTERROGATIUS I EXCLAMATIUS
A on és la forma més comuna a la Safor. Alterna amb
la pronunciació [an] quan va seguida d’alguna paraula a
quasi tots els pobles (només anote [a'on], no [an] a Pla,
Grau, Ga, Bpa, Po, Cas, Almi)
a on…? [aon]

a ont és pròpia de Xco (a ont està?) i avont de Xsa
(puntualment avon a Raf i Grau i aont a Bjó). Són
formes en retrocés per estigmatització, ja que no les
utilitzen tots els informants.266 També es diu avon a
Dénia, a ont a Calp.267 Avont és la pronunciació de
Mallorca i Menorca.
Com a interrogatiu quantitatiu s’usa quant i no molt
quant…?
com a la Marina Alta: “quant costa?”.
Sovint es confonen quan i quant amb valor temporal,
quan…?/quant…? però no ocorre sistemàticament.
Tampoc no es coneix quino?, usual al sud de la Marina
quin…?
Alta i a la Baixa.
Es conserva amb força a la comarca, però alterna amb
què per influència del castellà: “quin tenoret fa!” (Ador),
quin…!
“ui, que fred tinc!” (Bell), “ai, que por tinc jo!” (Pra)
a ont?, avont?

3.8. ELS NUMERALS
Fonèticament són destacables les pronúncies dels numerals següents:
0

sero ['sεɾo]

tretze
['tɾee];
13 ['tɾetse]: Grau, Ga, 18
Bpx

díhuit

També remarcava aquesta pronunciació de Xeresa Escrivà Caudeli (1992b:46): “i en
altres pobles es burlen i jo m’ha corregit molt i a vegades dic ‘a ont’ […] però continue
dient la -t final”. Probablement tinguera una extensió més àmplia: en una sola ocasió
sent avon a Raf i Grau i aont a Bjó.
267 Beltran (2011:78).
266
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cartorze [ka'toɾze];
14 [ka'toɾse]: Grau, Ga, 19
Bpx
quinze
['kinze];
8 huit ['wit]
15 ['kinse]: Grau, Ga, 25
Bpx
setze
['sedze];
onze;
['onse]:
11
16 ['setse]: (Grau, Ga, 40
Grau, Ga, Bpx
Bpx)
dotze
['doe];
dèssat; dèsset ['dεsεt]
12 ['dotse]:
60
Grau, 17 (Vg. 2.1.2.l.b)
Ga, Bpx
1

u/un

dèneu ['dεnεṷ];
dènau
(Vg.
2.1.2.l.b)
vint-i-cinc; venti-cinc
coranta

xixanta

El numeral 1 sol ser u: “el dia u del u del u, tot uns” (Pra), “el vint-i-u de
[χ]úlio” (Bfró), “vaig nàixer en el coranta-u” (Real). En canvi, el quantificador un
presenta més variació: quan s’elimina el nom a què acompanya anote tant un
(Tav, Si, Barx, Bdrà, Bpx, Pra, Ador, Ròt, Lloc, Gua, Pi) com uno (Pla, Barx,
Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi): me’n va fer uno la
tia, vore’n uno… En la major part dels pobles anteriors uno és solució única o
majoritària i un, minoritària.
Aquest castellanisme sembla recent. De fet, un és l’únic pronom
indefinit que sent en les persones més majors de Tavernes, Xsa i Ol i és
molt majoritari a Bfró i Xco. Alterna amb uno a Pla, Barx, Grau, Bdrà, Bpx,
Pra, Alqu, Real, Lloc i Mi: es posava un al mig, mig un i mig l’altre.
S’utilitza u al nord de la comarca en casos d’ús pronominal d’un
referit a persones com el de: “hi havia u que li dien el porqueter” (Bfró); “lo que es
té que vore u”, “passa u de Barx” (Si), “vol menjar-se-la u” (Xco). En els altres
pobles anote en aquestes frases un (Pla, Xsa, Alf) i uno (Po, Pma, Alf, Ròt,
Cas, Vi, Pi). S’usa u amb valor d’indefinit, també, dins l’indefinit cada u (Tav,
Bfró, Si, Ador, Alqu), câ u (Mi).
Aquests usos són diferents dels de la Marina Alta, Tàrbena i altres
parlars, on u és el nom del número, es desconeix majoritàriament uno i s’usa
un com a quantificador, si bé les vacil·lacions fan pensar que un devia ser la
forma majoritària de la Safor (exceptuant-hi els pobles que utilitzen u) fins
fa ben poc.268
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Beltran (2011:78) i Beltran i Herrero (2011:77).
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3.9. ELS PRONOMS
3.9.1. Els pronoms personals forts
Els pronoms personals forts de la Safor són els del valencià general: jo, tu,
ell/ella, mosatros, vosatros, ells/elles, vosté/vostés, mi, si. Jo es pronuncia ['jo], com
en bona part del català occidental; mosatros i vosatros, en estil allegro, es poden
sentir tant matros/vatros (Tav, Bfró) com moatros/voatros (Tav, Bfró, Si, Barx,
Xco, Bell, Real, Pma, Ròt, Pi). El plural de vosté és vostés (Valld, Xco, Grau,
Ga, Mi) i no vostens com al sud de la Marina Baixa i l’Alacantí.
3.9.2. Els pronoms febles
3.9.2.a. Davant de verb començat per consonant
zona 1
singular
plural
1a persona
am
mos
vos/(as,
2a persona
al
reflexiu)
masculí
al
als/as
CD femení
la
les
3a
neutre
an/ne
persona
CI
li
als/as
reflexiu
as
neutre
hau
an/ne
adverbial
hi

zona 2
singular
plural
em
mos
vos (es,
el
reflexiu)
el
els/es
la
les
en/ne
li
els/es
es
heu
ne
hi

Tots els pronoms començats per /e/ obrin la vocal inicial (/e/>[a]) a Tav,
Bfró, Si, Xco, Xsa, Dai i Gua (zona 1). Aquesta obertura coincideix amb la
de l’article, com s’ha dit, i és idèntica a la pronúncia de la Marina Alta, part
de la Baixa i de la Safor. Alternen la forma amb [e] i amb [a] a Barx, Bpa, Mi,
Pi, Pra, Raf i Vi (vg. apartat a 2.1.2.a.). La resta de la Safor manté la [e] (zona
2). Cal tindre en compte que una de les pronunciacions possibles del
pronom ho és [eṷ], per la qual cosa també es veu afectat per /eṷ/>[aṷ]
Els pronoms febles me, te, se han pres les formes modernes em, et
(pronunciat el/al), es davant verb començat per consonant. Només vacil·len
pocs informants de Ga i Bdrà que alternen amb me, te, se, però no en en, que
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segueix unes altres pautes en posició preverbal, quan no s’elideix la /e/ per
contacte amb una vocal:269
Predomina ne (alterna puntualment amb en/an): Valld,270 Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Alf,
Ròt, Cas, Fo, Ol
Hi ha alternança en/ne:271 a Bell, Pra, Po, Almi, Lloc, Vi
Predomina en (o an): Ga, Bdrà, Ador, Dai, Gua, Mi, Pi
Davant de verb el pronom de segona persona singular, et, esdevé el/
al: al fan repelús?, el quedes? La segona persona del plural admet dos pronoms:
vos (aunque vos trenque el dir, Barx) i, amb valor reflexiu o recíproc, es (es rigueu?;
s’asgrunsàeu, s’aclariu?).272 En canvi, es manté el pronom mos en la primera
persona del plural amb tots dos valors (mo n’anem) i no es substitueix mai mos
per es. La Marina Alta manté la mateixa distribució semàntica d’aquests
pronoms (vos amb valor reflexiu o recíproc> se i manteniment de mos).273 Per
contra, en valencià central, a una part de la Costera, el Comtat i l’Alcoià han
substituït per es tant els pronoms febles de 2a persona del plural com els de
1a del plural (ens, vos) amb valor reflexiu i recíproc: se n’anem, se n’aneu.
El pronom ho preverbal admet diferents pronúncies: normalment es
pronuncia [eṷ] o [aṷ], segons la tendència a pronunciar les /e/ inicials dels
pronoms febles a cada poble (mapa 19). Després d’una paraula acabada
vocal o davant de verb començat en vocal se sol pronunciar [ṷ]: no [ṷ]
pesaven, no [ṷ] va dir, i [w] aguantaves. Molt puntualment esdevé [oṷ]: i [oṷ]
garbellaven, [oṷ] nugaves.
Note en diversos informants de Simat l’ús del pronom se (i no es)
davant de verb començat per s-: que el gra se solte, pa que se secara. És semblant
al que arreplega l’ALDC en aquest mateix poble: “se xupla”.274 No sent cap
altre cas als altres pobles. A Benifairó i Barx, en canvi, es manté la mateixa
forma que davant un verb començat per una altra consonant: de·hí es salava
tot lo formatge, sap com es salvaren?, quant as seca.
El mateix descriu Segura (2003:130) referit a Callosa d’en Sarrià.
En dóna fe Alcover a partir de les dades arreplegades en l’enquesta que féu a Simat
en 1902 “a Simat de la Valldigna: NE feren un’altra”.
271 Alguns d’aquests pobles es podrien decantar per en/ne amb més dades sobre aquest
aspecte.
272 Excepcionalment hi ha el pronom vos amb valor reflexiu i recíproc: En sent algun cas
a Si, Ga, Bjó, Pra.
273 Beltran (2011:82-83), Beltran i Herrero (2011b:71). També en parlà Alcover: “a
Simat de Valldigna: arretgleu-S·E [s·e] si poreu”.
274 ALDC I, mapa 56.
269
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Puntualment, igual com passava amb l’article femení les, el pronom
homònim perd la /l/ a Benirredrà: quant (l)es esporgues, (l)es que hi havien, no
(le)s ham tiraes, se (le)s mengen molt els cerdos.
En l’expressió “què l’he fet…?”, “què l’ha feta…?”, “què els he
fet…?”, “què les he fetes…?”, que es fa servir per indicar que no es troba
algun objecte, se substitueix pels pronoms de complement directe masculí o
femení tot i que s’esperaria un pronom neutre: “Què·ls has fet tu?” (què has
fet dels panerots?, Mi), “veges què l’has fet” (veges què has fet del pollet,
Mi). Se substitueix un CRV que conté el pronom això per ho en frases com
les següents: “jo això no ho he juat” (jo no he jugat a això, Si), “tu no hu has
vist juar això?” (Almi)
3.9.2.b. Darrere de verb

1a persona
2a persona
CD
3a persona

masculí
femení
neutre

CI
reflexiu
adverbial
neutre

la Safor
singular
plural
-me/’m
-mos
-vos (-se:
-te/’t
reflexiu)
-lo/’l
-los/’ls
-la
-les
-ne/’n
-li
-los/’ls
-se/’s
-ne/’n
-ho/hu

El pronom ho es pronuncia [ṷ] quan va després de vocal i [o] quan va
després de consonant o diftong: dóna-[ṷ], vore-[ṷ], dient-[o], mireu-[o].
Quan el pronom va després d’un infinitiu acabat en -éixer pot
canviar la tonicitat del verb per evitar la pronúncia esdrúixola: coneixér-te/
coneixér-lo/ coneixér-vos (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Bell, Bjó, Po, Lloc, Vi,
Mi, Ol); conéixer-te/ conéixer-lo/ conéixer-ho (Tav, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Pra, Bjó,
Alf, Ròt, Pi).
Per influència del castellà (lo, los) hi ha alternança en els pronoms de
CD el/els quan van postposats a verb acabat en vocal: vore’l, porta-lo;
vore’ls/deixa-los, també en quasi totes les combinacions possibles: -me-lo, -melos; -te-lo, -te-los; -se-lo, -se-los; -li-lo, -li-los; -mo-lo, -mo-los; -vo-lo, (-vo-los). Això es
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produeix en totes les generacions, com a la Marina Baixa i al contrari que a
la Marina Alta, on el fenomen s’està generalitzant ara.275
En formes imperatives acabades en -s (dus, dis) seguides de pronom
feble començat per consonant, es manté la sibilant (Si, Barx, Xsa, Grau,
Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi, Pi) i
localment s’elideix: di-li-hu (Bfró, Barx, Mi); du-te’l (Bfró). No ocorre, però, si
el pronom comença per vocal: dis-ho (la Safor). En verbs acabats en /eṷ/
seguits dels pronoms ho, vos, pot caure l’aproximant almenys a Bjó i Vi:
Pensé-ho, senté-vos.
3.9.2.c. Els pronoms en i hi
El pronom en només es conserva combinat amb un altre en els verbs de
moviment (vés-te’n, mo n’anem, se n’ix), com a partitiu (en vull dos, sí que se’n fea)
i lexicalitzat en verbs com me’n recorde i deixar-se’n (“te n’has deixat de fumar”,
Pma; “i al que (ha)·fumat i se n’ha deixat…”, Bjó). S’usa pleonàsticament amb
el verb haver-hi, sovint en forma reforçada davant de vocal: “i an hi ha deixò en
Barxeta”; “i també n’hi han ginetes”…
També el pronom hi ha perdut la majoria dels usos. Ha quedat
fossilitzat en els verbs haver-hi, vore-s’hi (m’hi veig) i s’hi val: “n’hi havien de dos
maneres”, “m’hi vec”, “no (e)m fotràs, tort, que t’hi veus!” (Barx).276 Només l’anote
a Ador en l’expressió no trobar-s’hi, forma que també es conserva en altres
comarques277 i que supose que té més extensió a la Safor: “quan se’n van ja no
mos hi trobem” (Ador).278 No he sentit cap cas de tant me s’hi dóna, també usual
almenys al sud extrem del País Valencià i a Canals.
Les nombroses dislocacions del pronom hi en els verbs haver-hi i vores’hi mostren com s’ha perdut consciència de la naturalesa d’aquest clític:
s’han creat les formes hi haver i hi hagut, fossilitzades, que no s’alteren en cap
context. En nombrosos casos s’intercala hi entre el verb auxiliar i el participi
o l’infinitiu, cosa no permesa per a un pronom feble: “lo que vera hi hagut”,
“ací va hi haver una dona” (Tav); “n’ha hi hagut cinc” (Bfró), “ací no ha hi hagut”,
“ací no n’ha hi hagut” (Pla); “no n’ha n’hi hagut” (Barx). A més, el pronom hi del
verb haver-hi pot combinar-se amb el pronom ho, que no admet aquesta
combinació (“ací això no ho hi ha”, Barx, Bdrà; “que ací no ho n’hi ha”, Almo).
Beltran (2011:84) i Beltran i Herrero (2011:81).
En el verb haver-hi, a més, sovint s’elideix el pronom. Això es veu reflectit en l’obra
d’algun escriptor comarcal, com Gonçal Castelló (1987) “havia” (pàg. 39), “hagueren”
(pàg. 40), “ha hagut novetats” (pàg. 80); “que havia” (pàg. 82)…
277 Ho sent a la Marina Alta i ho documenten Sancho (1995:87) a Canals, Tormo
(1983:82) a Alcoi i Casanova (1985b:81) a la Vall d’Albaida.
278 Sant-Celoni (2002:84) escriu “no em trobava”, cosa que fa pensar que a Tavernes
s’ha perdut el pronom hi de l’expressió.
275
276
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Això també força les normes de col·locació de pronoms, ja que no
s’anteposa mai el pronom a un infinitiu o un gerundi que no formen part
d’una perífrasi: “no hi haver ningun porc”, “no hi haver cabos” (Si), “continuen hi
havent-ne” (Si, Barx, Fo). Tant en haver-hi com en vore-s’hi és usual que se
separen dos pronoms que depenen d’un sol verb, cosa que també força les
normes de col·locació de pronoms: “hi vore’s” (Valld, Dai), “continuen hi
haguent-ne” (Pla, Bdrà, Vi), “podria hi haure’n” (Raf).
3.9.2.d. Combinació de pronoms febles
Davant del verb
Anote en les graelles següents, classificades, totes les combinacions
pronominals que he pogut arreplegar. Entre parèntesis anote les que no he
sentit però es poden reconstruir atenent la resta de combinacions;
subratllades, hi ha aquelles que són generals a la comarca:
ME

TE

LI

MOS

VOS (SE)
vos el/ vos
al/vo’l
se’l / sa’l

ELS

EL

me’l/ ma’l

te’l/ ta’l

li’l

mos el / mos
al/ mo’l

LA

me la / ma
la

te la/ ta
la

li la

mo la/mos
la/ mos e la

vo la/vos la
se la/sa la

e(l)s la/
a(l)s la/als
i la/ els e
la/ als a la

ELS

me’(l)s/
ma’ls

te’(l)s/
ta’ls

li’(l)s

mo’ls/ mos
e(l)s/mos
a(l)s

vos a(l)s
se’(l)s/sa’ls

els es/ als
as

LES

me les/ ma
les

te les/ ta
les

li les

mo les/mos e
les

vo les/(vos e
les)
se les/ sa les

(als les)/
(als e les)

EN

me’n/
ma’n

te’n/ ta’n

li’n

mo’n/mos en

vo’n / vos an
se’n/ sa’n

HO

me hu/ ma
hu

te hu/ ta
hu

li hu

mo hu/ mos
hau/ mos
heu/mos ho

SE

me sa /me
se / ma sa
/ ma se

te se / ta
sa / te
sa/ (ta
se)

li sa/
li se

mos se /mo
sa

els el/els al

e(l)s en,
a(l)s an/
als in
a(l)s hau,
vo hu/ vos
a(l)s heu/
hau/ vos heu
els hau/ els
se hu/ sa hu
ho
vos se/ vos
sa
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Darrere del verb
ME

TE

LI

MOS
-mo’l/ -mo-lo/mos-el/ -mos-elo

EL

-me’l /me-lo

-te’l/te-lo

-li’l/ li-lo

LA

-me-la

-te-la

-li-la279

-mo-la/-mos-la

ELS

-me’ls/ me-los

-te’ls/ te-los

-li’ls/ li-los

-mo’ls/ -mo-los

LES

-me-les

-te-les

-li-les

-mo-les

EN

-me’n

-te’n

-li’n

-mo’n

HO

-me-hu

-te-hu

-li-hu

-mo-hu/ -mosheu/ -mos-ho

SE

-me-se

-te-se

-se-li

-mo-se

VOS (SE)
-vo’l/ -volo/ -vos-e-lo
-se’l/-se-lo
-vo-la
-se-la
-vos-els/vo’ls
-se-los
-vo-les
-se-les
-vo’n
-se’n
-vos-heu/ vo-hu
-se-hu
-vos-se

ELS
-los-el
-los-e-la/ (se-la)280
-los-els
(-los-les)/(se-les)
-los-en
-los-ho/los-heu
-se-los

3.9.2.e. Particularitats de la combinació de pronoms
A Xco, Raf, Dai, Gua, Mi i, en menor proporció, a Bfró, Pra, Alqu, Pi, els
pronoms me, te, se tendeixen a pronunciar-se [ma], [ta], [sa] quan apareixen
en posició preverbal i combinats amb un altre pronom. Es produeix en
quasi totes les combinacions possibles d’aquests pronoms (vg. quadre): “ma
n’ha picat un” (Bfró), “ma sa va obligar beure en una botella” (Gua).281 Molt
puntualment sent alguna d’aquestes combinacions en altres pobles (Tav, Si,
Fo, Almi, Pma…), tot i que en aquests predominen les formes amb [e]: me
se, te se, li se…
combinació
molt freqüent
ma’l, ma la, ma’ls, ma
Xco, Raf, Dai, Gua,
les, ma’n, ma hu

menys freqüent
Bfró, Pra, Alqu

Alcover, al Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (IV, 396) anota que ae)Simat es
diu dóna-li-ua, cosa que no he sentit a cap informant.
280 De les tres anotacions que he pres de les combinacions postverbals -els-la i -els-les,
dues han sigut -se-la i -se-les, les dues de Gandia, cosa que les deixa sobrerepresentades
en la graella. Potser caldria confirmar, en estudis posteriors, si aquesta és l’única solució
gandiana.
281 Pronúncia idèntica a la de pobles mallorquinitzants de les Marines: Tàrbena, (Beltran
i Herrero 2011:83), Xaló i Llíber (Beltran 2011:84) i, en part, Gata.
279

196

ta’l… sa’l…

Mi, Pi

me sa, ma sa, ma se,
Bfró, Raf, Alqu, Gua,
te sa, ta sa, li sa, mos
Mi
sa

Tav, Pra, Ador, Alf, Vi,
Gua, Pi, Ol

Les combinacions mos el, mos la, vos el, vos la, mos ho, vos ho (i plurals
mos els, vos els…) generen paral·lelament mo’l, vo’l mos e la i mos el, vos el, vos e la
(i variants), tant en posició preverbal com postverbal. Les combinacions els
la, els les (preverbal i postverbal) i -mos-el, -vos-el (postverbal) han generat una
vocal eufònica en alguns pobles:
combinació
mos el, vos el, mos la,
vos la (i plurals)/ mos
al, vos al…
mos heu, vos heu, mos
hau, vos hau
mos ho, els ho
mo hu, vo hu
mos e la, vos e la, mos
e les, vos e les

pobles
Si, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Raf, Pra, Alqu,
Real, Bjó, Po, Gua, Pi, Ol
Tav, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Ador, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol
Grau, Almo, Real, Po, Bjó, Ador, Fo, Gua, Pi,
Ol
Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Gua, Ol
Ga, Bjó (1 informant)
als i la, els in: Xsa

els e la, els e les, els in

els e la: Ga, Alqu, Fo, Bjó, Pma, Ol
els a la: Alqu, Xsa, Mi

-mo’l, -vo’l, -mo’ls, vo’ls, -se’l, -se’ls
-mo-lo, -vo-lo, -mo-los,
-vo-los, -se-lo, -se-los
-mos-el, -mos-la
-mos-heu, -mos-ho
-mos-e-lo, -vos-e-lo, los-e-la

Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa, Bpa, Almo, Alqu, Bjó,
Ador, Ròt, Gua, Mi, Ol
Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Po,
Real, Pma, Ador, Ròt, Vi
Xsa, Bpa, Bpx, Ga
Xsa, Pra, Po, Ador, Ròt, Vi, Gua, Mi,
Bpa, Bdrà, Bell
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Són nombroses les combinacions de tres pronoms febles en les
quals hi ha un datiu ètic: “me se n’ha anat la memòria” (Tav, Bfró, Pla, Barx,
Ga, Bpa, Bell, Ròt, Dai, Ol), “li se hu arrapaven” (Tav, Bfró), “te se’n vaja”
(Bdrà, Bell, Real, Po), “me se’n va” (Tav, Bfró, Barx, Pla), “li se n’ha passat”
(Barx, Fo).
Les combinacions de pronoms de CD+CI en tercera persona plural
són poc usades: es prefereix la substitució d’un sol complement i el
mateniment de l’altre per guanyar explicitud: compra-los ad ells (Barx), traure-lo
p·ad ells (Alqu). En altres casos, es recorre a l’ús del pronom de tercera
persona del singular per substituir una tercera del plural li la compre (a ells,
Alqu). Fins i tot en cas de substitució sovint es reforça el pronom de tercera
persona de CI pleonàsticament afegint el referent a qui substitueix: als a la
compre p·ad ells (Xsa). En posició postverbal són quasi inexistents llevat de los-ho, -los-heu. Al llarg de les entrevistes només he sentit aquesta combinació
i un cas de -los-e-la (Bell) i un altre de -se-la (‘els la’, Ga).
Quan coincideixen un pronom i un reflexiu davant del verb es
produeix una inversió de l’ordre (reflexiu o impersonal+CI/CD>
CI/CD+reflexiu o impersonal): me se, te se, li se, mo se, vo se (i variants), en
compte de se’m, se’t, se li, se’ns, se vos. Només observe vacil·lació a Ga en
diversos informants que utilitzen se mos i se li. Quan els pronoms van darrere
del verb es manté l’ordre reflexiu+CD/CI en 3a persona (-se-li, -se-los/-se’ls),
al contrari del que es fa, per exemple, a la Marina Alta i com fan part de la
Baixa i Canals, entre altres.282 En les combinacions de tres pronoms, com
hem vist, es manté aquest capgirament i s’afig, a continuació, el pronom
neutre (ho) o adverbial (en): ma se n’ha nat (Mi, en compte de se me n’ha anat).
Com ja s’ha comentat, els verbs haver-hi i vore-s’hi han lexicalitzat el pronom
hi, que ja no obeeix les normes de col·locació i ordenació d’aquests clítics.
3.9.2.f. Tonicitat dels pronoms
La tonicitat dels pronoms, tant combinats com solts, coincideix amb la que
descriu Vicent Beltran per a la Marina Alta.283 Depén de la posició de
l’accent del verb, amb el qual s’intenta aconseguir un ritme accentual
tònica+àtona+tònica(+àtona). Així doncs, les possibilitats són les següents,
a tots els pobles, sense excepcions:
tònica+àtona

vore’l ['voɾel]
senteu-se [sen'teṷse]

Beltran (2011:82).
Beltran (2011:84). Informa que coincideix amb una part del valencià central i una
part de la Marina Baixa i s’oposa al valencià central i l’alacantí, en els quals l’accent
recau sempre en l’última síl·laba.
282
283
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menjar-s’ho [meɲ'aɾseṷ]
porta-lo ['pɔɾtalo]
dis-mo-lo ['dizmolo]
tònica+àtona+tònica
comprar-mo-la [kom'pɾaɾmola]
compra-me’l ['kompɾamel]
pendre-me-lo ['pendɾemelo]
tònica+àtona+tònica+àtona compra-me-la ['kompɾamela]
compra-mo-la ['kompɾamola]

3.10. LA FLEXIO VERBAL
3.10.1. L’infinitiu
Les formes d’infinitiu arreplegades no difereixen gaire de les generals
valencianes. Els verbs tenir i venir han assimilat l’infinitiu a la segona
conjugació per analogia a les formes de futur i condicional (tindré,
tindria>tindre). Això és el que ocorre en la major part del valencià general, si
bé es conserven les formes originàries en valencià meridional alacantí
(Crevillent, Guardamar, el Carxe i les Valls del Vinalopó). 284 S’han creat uns
altres infinitius analògics: defensar (Tav) com defendre (Valld, Alqu, Alf, Raf),
sabre (Tav) com saber (Tav, Pra, Bpa, Bjó, Po, Pi, Mi, Alf, volem sabre el preu,
saber més), segurament creat per influència de cabre. El verb haver-hi presenta
diverses formes, de vegades en un sol poble: algunes eliminen el pronom hi,
unes altres el reforcen amb un en pleonàstic o canvien hi haver per hi haure.
Això sí, el pronom fossilitzat, si apareix, sempre davant, encara que hi haja
un altre pronom darrere del verb (hi haure’n).285
haver (Mi, Ròt, Bpx, Pla, Ga): “solen haver-ne pocs”, “va haver un milacre”.
hi haure (Tav, Xco, Bdrà, Almo, Alqu): “ja poden hi haure escopetes!”, “al
no hi haure depòsits…”; n’hi haure (Xco, Pi, Raf): “no n’hi haure
agrets”.
hi haver (Tav, Si, Lloc): “no hi haver ningun”; “hi haguer” (Lloc).

Segura (2003:134), Beltran (2008:40).
La forma hi haure s’usa també a Sueca, la Vila Joiosa, Cocentaina (La Flexió Verbal en
els Dialectes Catalans), Gata, Ondara (Beltran 2011:90) i Canals (Sancho 1995:87), entre
altres.
284
285
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Els infinitius solen conservar les -r finals,286 també quan van seguits
de pronom feble: portar-los, pensar-ho, dir-te, gelar-se, comprar-ne. Només a Ga,
Bpa, Bell, Almi, Lloc es donen casos d’elisió que alternen amb uns altres de
manteniment de la -r: perdona(r)-me, mori(r)-se, dona(r)-li. A més, els de la
segona conjugació acabats en -re no solen afegir una -r (fenomen molt comú
en altres parlars): vore, tindre, beure, caure… El verb prometre, com en bona part
del valencià, esdevé prométer.
Alguns verbs experimenten alteracions fonètiques: l’infinitiu del
verb eixir elideix la e- inicial a tots els pobles per assimilació a la palatal (ixir),
com fa en la resta del paradigma verbal. Com ja s’ha dit, els verbs acabats en
-éixer tendeixen a canviar la posició de la síl·laba tònica quan van seguits de
pronom feble: coneixér-ho (Vg. apartat 3.9.2.b).
3.10.2. El gerundi
En els gerundis hi ha comportaments diversos: hi ha pobles amb més
tendència a la velarització i n’hi ha que es resisteixen més. El Pla és el que
més gerundis velaritza, potser per influència dels pobles veïns de la Costera i
la Vall d’Albaida que velaritzen més que a la Safor. En l’altre extrem se
situen Ol, Dai, Gua, Mi, Pi, Alqu, que tendeixen a no velaritzar-ne cap.
Aquesta distribució es repeteix en els altres temps verbals (present
d’indicatiu, els temps simples de subjuntiu, el passat simple i l’imperatiu).
S’observa la tendència progressiva a velaritzar en el gran nombre de
vacil·lacions. A més, quant més jove és l’informant, més gerundis
velaritza.287

Exceptuant-hi els casos no sistemàtics vists en l’apartat 2.2.3.c: estorce i estòrcer (Tav),
rompe i rómper (Bfró).
287 Elabore la graella amb els resultats dels gerundis i hi fusione els de la 1a i 2a
persones del plural del present d’indicatiu dels verbs caure, conéixer, córrer, creure, dir i
traure. La velarització en gerundi i en aquestes persones coincideix i el fet de fusionar les
dades no canvia els resultats sinó que només hi afig casos de vacil·lacions.
286

200

g
g
g
g
g
g/0
g
g
g/0
g
g/0
g
g
g/0
g
g
g/0
g
g/0
0
0
g/0
g/0
g/0
0
g/0
g
g/0
g/0
g/0
g/0
0
0

g
g
g
g
g
g
g
g/0
g
g
g/0
g
g
g
g
g
g/0
0
g
0
0
0
0
g/0
g/0
g/0
0
0
0
0
0
0
0
0

g
g/0
g
g/0
g
g/0
g/0
g/0
g
g
g/0
g/0
g
g/0
g/0
g/0
0
g
g/0
g/0
g
g/0
g/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g/0
g
g
g/0
0
g
g/0
g/0
0
g/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

g
g/0
0
0
0
0
0
0
g/0
0
g/0
g/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

encenent (0)
encenguent
289
(g)
venint
(0)
vinguent (g)

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g/0
g/0
g/0
g
0
g/0
g/0
0
g/0
0
0
0
0
g/0
0

vivint
(0)
visquent (g)

g
g
g
g
g/0
g
g/0
g/0
g
g
g
g/0
g/0
g/0
g/0
g/0
g/0
g/0
g
g/0
g
g
g/0
g
g
g
g/0
g/0
g/0
0
0
0
0
g/0

bevent
(0)
beguent
(g)288
corrent (0)
correguent
(g)
traent
(0)
traguent (g)

289

g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g/0
g
g/0
g
g
g/0
g
g
g
0
g
g/0
g
g/0
g
0
0
0
0
0
0

coneixent (0)
coneguent
(g)
caent
(0)
caiguent (g)

288

g/0
g
g/0
g
g
g
g
g
g
g/0
g
g
0
0
g
0
g/0
g
g
g
g
g
g
g
g
g/0
g
g
g/0
g
g
g
g
0

dient
(0)
diguent (g)

creent
(0)
creguent (g)
estant
(0)
estaguent (g)
Pla
Ròt
Vi
Alf
Ador
Xco
Barx
Pma
Lloc
Po
Bjó
Cas
Almi
Bfró
Xsa
Grau
Bpa
Raf
Real
Bell
Bpx
Bdrà
Tav
Ga
Almo
Fo
Pra
Si
Alqu
Pi
Mi
Dai
Gua
Ol

g
g/0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g
0
0

g
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coincideixen els resultats que he arreplegat de bevent i plovent.
Coincideixen els resultats que he arreplegat d’encenent i venent.
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Uns altres gerundis que arreplegue són:
creixent: la Safor; creixquent: Pla, Ador
prenint: Bfró, Barx, Ador, Ròt, Lloc, Ol; prenent: Barx, Ol i la resta de
la Safor
sent: Ga, Fo, Gua; seguent: Pla, Bpa, Pra, Po, Almi, Lloc, Gua, Pi;
saguent: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Grau, Raf, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Mi; siguent: Xsa,
Bdrà, Bpx, Bell, Ol
tenint: Tav, Si, Xsa, Ga, Alqu, Pi; tinguent: Barx, Bpx, Raf, Real, Pma,
Ròt, Vi
veent: Ga, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol; vegent: Tav, Si, Pla, Barx, Raf, Alqu,
Pra, Raf, Almo, Real, Ador, Cas, Ròt, Almi, Vi, Gua; veguent:
Tav, Si, Ga, Almo, Alqu, Pra, Raf, Real, Ador, Cas, Ròt, Almi,
Vi, Gua i la resta de la Safor290
vivint: la Safor menys Pla i Bfró; vixquent: Pla, Bfró, Bjó, Ròt, Cas
volent: Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol;
vullguent: Bfró, Ga
Tinc resultats menys detallats, espigolats durant les entrevistes,
d’aquests altres gerundis:
coent: Barx, Xsa; coguent: Barx, Almi
desapareguent: Ròt, Ga
escrivint: Bpa
hi havent: Si, Barx, Fo; hi haguent: Tav, Pla, Cas, Vi; n’hi haguent: Bdrà;
haguent: Bfró, Pla, Xsa, Bpa, Cas, Fo; haxguent: Xco; havent:
Real, Bjó, Pma, Ròt, Mi, Ol
ixint: Bfró, Xco, Almi
naixent: Raf, Ol; naxquent: Vi
perdent: Tav, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Po, Gua, Mi, Pi; perguent: Ròt,
Almi
podent: Si, Pra
rient: Alqu, Dai, Ol, Gua; riguent: Pla, Raf, Bpa, Cas, Ròt, Vi
sabent: Barx, Pma
suposant: Bjó
Es creen algunes formes irregulars: anote seguent i vinguent al Pla, on
es velaritzen la 1a i 2a persona plural del present d’indicatiu dels verbs poder,
290

Fusione els resultats de veent i veem/veeu.
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ser, tindre i vindre, cosa que fa pensar que els gerundis de poder i tindre seran
també velaritzats. També es formen uns altres gerundis al Pla partint del
lexema velar de subjuntiu: cresquent, vixquent, encenguent…
3.10.3. El participi
La major part dels participis segueixen el model del valencià general. Alguns
experimenten canvis fonètics:
cuit ['kwit], ['kut]: la Safor291
s[a]gut: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol; segut: Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa,
Bdrà, Bpx, Almo, Bjó, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Gua,
Ol; sigut: Pla, Barx, Alf, Almi, Lloc
vengut, tengut: Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bdrà, Bell, Alqu,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Po, Gua,
Mi, Pi, Ol; vingut, tingut: Si, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Alqu,
Almo, Raf, Real, Ador, Alf, Cas, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol
volgut/vulgut: Tav, Si, Bpa, Mi, Pma, Fo, Mi; vollgut/ vullgut: Bfró, Pla,
Barx, Xco, Ga, Pra, Mi, Bdrà, Bpx, Pra, Almo, Real, Po, Alf,
Ròt, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
Al Grau, Gandia i Benipeixcar els participis dels verbs incoatius i
dels velaritzats de la segona conjugació sonoritzen el segment /ʃk/>[Ʒγ] (vg.
apartat 2.2.4.d.): vi[Ʒγ]ut, na[Ʒγ]ut. Aquesta forma està en expansió, ja que
alterna molt puntualment amb na[ʃk]ut i vi[ʃk]ut (la Safor) a Bpa, Bell, Raf i
en dos informants d’Oliva.
D’altres formes generals valencianes que cal ressenyar són: participis
forts defés (defensar), mort (participi de morir i de matar), rist (riure), tret, treta (la
Safor, però en derivats de traure: distragut, Barx, Xsa, Po, Ol); aubert (la Safor
menys Almi), abuert (Barx, Almi), aubuert (Cas); cubert (Pla, Barx, Xco, Grau,
Bpa, Bdrà, Almo, Real, Ròt, Cas, Vi, Fo)…292 El participi del verb despertar
és despertat, com en la major part del valencià. El del verb haver-hi pateix
diverses variacions a causa del desplaçament del pronom hi i del reforç amb
pronoms en, igual com hem vist que ocorria en els infinitius i els gerundis:293

Vg. la pronunciació en l’apartat apartat 2.1.1.d.
Puntualment interferida: cubrit, cubrida.
293 Un informant de Gandia d’uns 60 anys utilitzava habut, que no em sembla d’ús
general.
291
292
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hi hagut (Tav, Bfró, Pla, Si, Raf, Po, Alf, Cas, Vi, Pi): “tota la vida n’ha hi
hagut”
n’hi hagut (Barx, Vi): “no n’ha n’hi hagut”
hagut (Ga, Real): “no n’ha hagut”
hi haixgut (Almo, Alqu, Gua): “no hi haxgut ensenyança de les coses”
n’hi haixgut (Ga): “és que han n’hi haixgut tota la vida”
Tot i que hi ha vacil·lacions puntuals, a tots els pobles es concorda
el participi en femení singular i plural amb els pronoms de CD que
s’anteposen al verb (ja les has colgaes, no l’havia vista, les has conegudes, les havien
abandonaes). No es fa, però, amb el masculí plural, com és comú en valencià.
3.10.4. El present d’indicatiu
També segueix, a grans trets, els paradigmes verbals del valencià general. En
primera persona del singular de la primera conjugació el morfema és -e i en
segona conjugació regular, Ø i, majoritàriament -k.
En la primera conjugació s’observen poques irregularitats. La més
destacable és que la majoria de verbs que tenen l’arrel acabada en -i passen
la tonicitat a la síl·laba anterior a aquesta vocal (canvia> cànvia), mentre que
mantenen la tonicitat en la -i el verb somiar o estalviar i altres que només
tenen una síl·laba davant la -i (confiar, enviar…): ensomie, estalvie, confies, envie. El
verb anar és regular (vaig, vas, va…).
En la segona, més rica en paradigmes verbals, hi ha més
particularitats, especialment en les persones 1a del singular i plural i 2a del
plural. En primera persona presenten variació els verbs vore, fer i coure:
jo coic: Xco, Xsa, Po, Bell; jo coc: la resta de la Safor (mapa 60)
jo faç: Tav, Grau, Pra, Vi; jo faig: la Safor
jo vec: la Safor; jo veig: Pla, Barx, Bdrà, Raf, Bjó, Pma, Lloc, Dai, Pi,
Ol. Com a forma minoritària: Alqu, Almi, Mi, Vi.
Puntualment veigc a Barx i Mi
La forma etimològica jo faç només es conserva entre les persones de
més edat, ja que s’està substituint per la més general jo faig. En coic sembla
més aïna una analogia amb caure>caic.
Els verbs incoatius segueixen el mateix model que el valencià
general: servixc, servixes, servix, servim, serviu, servixen (la Safor); mentre que els
purs de la tercera conjugació es resisteixen a adoptar els sufixos incoatius: ell
bull, cull, cus, dorm i adorm, engul, frig, fuig, gruny, llig, tus, vist… Només percep
vacil·lacions molt puntuals en fregir, grunyir i vestir. Això sí, la tendència
general d’aquests verbs és a velaritzar la primera persona del singular: bollir
(bullc, amb vacil·lacions amb bull, p. ex., a Pla), collir (cullc), cosir (cusc), dormir i
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adormir-se (dorc/m’adorc), omplir (òmplic), morir (muic), perdre (perc), sentir (senc),
tossir (tusc), voler (vullc, amb vacil·lacions amb vull, p. ex., a Almi i Bdrà);
l’afigen, de vegades, els que tenen la primera persona acabada en ['i]: llegir
(llig/lligc), fregir (frig/frigc), fugir (fuig/fuigc). També varia el verb vestir, que ha
experimentat una extensió del morfema velar de primera persona -c,
facilitada, a més, per l’equivalència acústica:
jo em vist: Tav, Pla, Xsa, Xco, Bpa, Pra, Alqu, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol
jo em visc: Bfró, Grau, Ga, Bdrà, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo
Diversos informants de Miramar i de Bellreguard, de totes les edats,
reforcen puntualment la primera persona d’alguns verbs de la 1a conjugació
amb un segon morfema de 1a persona -k: al pòrtec ací (Mi), rectifíquec (Bell).
En jóvens sent vorec, direc… Em confirmen dos col·legues de Bellreguard
que és un fenomen no sistemàtic però generalitzat. Coincideix amb els
parlars del sud extrem del País Valencià.
En la 1a i 2a persones del plural s’observa la mateixa gradació que
hem vist en els gerundis des de l’extensió mínima de la velar (Ol, Dai, Gua,
Mi, Pi) fins a una extensió màxima (el Pla). Així doncs, a Oliva no velaritzen
verbs com caem, caeu (mapa 61); coem, coeu; coneixem, coneixeu; correm, correu;
creem, creeu; prenem, preneu, traem, traeu, però tots aquests es fan amb velar al
Pla. He fusionat en la graella (vg. apartat 3.10.2.) els resultats dels gerundis i
dels verbs caem (0)/caiguem (g), coneixem (0)/coneguem (g), correm (0)/correguem
(g), creem (0)/creguem (g), diem (0)/diguem (g) i traem (0)/traguem (g), ja que
coincideix la velarització amb la dels gerundis.
També coincideix la velarització amb la del gerundi de la graella,
però no tinc dades tan detallades, en els verbs bevem (Alqu) i beguem (Raf,
Barx, Bjó, Pma, Bpa); deguem (Ga, Pla); riem, rieu (Dai, Mi, Ol), riguem, rigueu
(Ga, Pla, Vi, Raf) i en el verb vore:
veem, veeu: Ga, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol; vegem, vegeu: Tav, Si, Pla, Barx,
Alqu, Pra, Raf, Almo, Real, Ador, Cas, Ròt, Almi, Vi, Gua;
veguem, vegueu: Tav, Si, Ga, Almo, Alqu, Pra, Raf, Real, Ador,
Cas, Ròt, Almi, Vi, Gua i la resta de la Safor
El verb prendre conserva la vocal temàtica en la 1a i 2a persona del
plural (prenem, preneu) a quasi tota la comarca: només a Alf, Ròt i amb
vacil·lacions a Pma es canvia la vocal temàtica (prenim, preniu. A més, aquest
verb velaritza les mateixes persones a Almi, Ador i Pla (prenguem, prengueu).
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Al Pla de Corrals l’extensió de les velars en 1a i 2a persona del plural
va molt més enllà que en els altres pobles i s’apropa al model de conjugació
de localitats veïnes de la Costera i la Vall d’Albaida.294 Els verbs poder, ser,
tenir i venir han afegit una consonant velar en aquestes persones i, per
analogia als verbs regulars, que presenten formes idèntiques en 1a i 2a
persona del plural en present d’indicatiu i de subjuntiu, han acabat prenent
la forma del subjuntiu per a l’indicatiu:
la Safor (menys Pla)
Pla
Puc, pots, pot, podem, Puc,
pots,
pot,
poder podeu, poden
poguem,
pogueu,
poden
Sóc, eres, és, som, sou, són
Sóc, eres, és, seguem,
ser
segueu, són
Tinc, tens, té, tenim, teniu, Tinc, tens, té, tinguem,
tenir
tenen
tingueu, tenen
Vinc, véns, ve, venim, veniu, Vinc,
véns,
ve,
venir vénen
vinguem,
vingueu,
vénen295
Segons la Flexió Verbal en els Dialectes Catalans la Safor fa menys
velaritzacions en el present d’indicatiu que les comarques que l’envolten (de
l’Horta a la Marina Baixa).
El verb dependre afig un morfema del model incoatiu, dependix: Almi,
Raf, Grau, Bdrà. El present del verb haver es pronuncia amb [a] en totes les
persones, com és general en català occidental: ha, has, ha, ham, hau, han (la
Safor). La segona persona del verb saber es pronuncia sovint sas.
3.10.5. El pretèrit imperfet d’indicatiu
Els verbs regulars de la primera conjugació formen aquest temps verbal
seguint el model comú (comprava, compraves, comprava, compràvem, compràveu,
compraven), si bé hi ha la tendència en un bon nombre de pobles a elidir la
/v/ que no estiga entre dues vocals idèntiques (compraes, compràem, compràeu,
compraen), siga com a pronunciació exclusiva o siga alternant amb la forma
completa (Vg. apartat 2.2.7.).
En la segona conjugació, com ja s’ha comentat (apartat 2.2.9.k.), la
majoria de pobles tendeixen a perdre les semiconsonants /j/ dels verbs fer,
traure, caure i vore, siga per elisió o per substitució per una ['i] (amb reforç
Dades sobre la Costera, a Sancho (1995:76).
Sancho (1995:76) arreplega també estiguem i estigueu en present d’indicatiu a Canals,
forma que no he sentit al Pla.
294
295

206

antihiàtic de [v] o [w] o sense aquest), mentre que conserven sempre la /j/
dur i endur (la Safor) i, en certa mesura, creure. El verb coure actua diferent, ja
que presenta d’entrada una /'i/ i no una /j/.296
quea, quees, quea, quéem, quéeu, queen: la Safor menys Grau i Vi
caïa, caïes…: Tav, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Real, Dai
caure

coure
(mapa 62)

creure
(mapa 63)

fer
traure
vore

queia… (Barx, puntualment)
cauia…: Pma, Ròt, Lloc
cavia…: Vi
coïa, coïes, coïa, coíem, coíeu, coïen: la Safor menys els pobles que
fan couia o covia
couia…: Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc
covia…: Vi
crea, crees, crea, créem, créeu, creen: Bfró, Si, Barx, Xco, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Fo, Po, Ador, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol
creïa…: Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell,
Alqu, Real, Bjó, Ador, Ròt, Cas, Pi, Ol
crevia…: Grau, Almo, Bjó, Pma, Vi
creuia…: Pma, Alf, Ròt, Almi, Lloc
fea, fees, fea, féem, féeu, feen: la Safor
feia, feies…: molt puntualment en persones majors a Bfró,
Barx, Xco, Xsa, Bpx, Dai, Gua, Mi
trea, trees, trea, tréem, tréeu, treen: la Safor
vea, vees, vea, véem, véeu, veen: la Safor
veíem, veíeu: puntualment a Tav, Xco, Ga, Bell, Lloc, Gua

L’elisió de la /j/ en aquests verbs és present en el verb feia>fea a
quasi tot el País Valencià i majoritàriament en veia>vea.297 Els altres
imperfets tenen una àrea geogràfica més reduïda que sempre abraça la Safor
i les Marines: quea (entre Sueca, Benigànim i la Marina Alta), trea (entre
Sueca i Biar) i crea (entre Sueca i la Marina Baixa). No es tracta de zones
compactes, sinó que aquestes formes alternen amb unes altres variants, però
s’evidencia que entre Sueca i la Marina Alta s’elideixen més /j/ que en les
altres comarques valencianes.
Uns altres imperfets experimenten alteracions fonètiques: dir (dia,
dies, dia, díem, díeu, dien), riure’s (es ria, mos ríem…) i ixir (ixia, ixies, ixia, ixíem,
ixíeu, ixien), que perden la /e/ (excepcionalment es pronuncia a Pla, Xco,
296
297

Vg. l’apartat 2.2.9.k., les semiconsonants.
Segons Perea (2001, dades arreplegades per Alcover a principi del XX).
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Bpa, Fo…: exia). L’imperfet del verb haver-hi és hi havia, hi havien, però pertot
hi ha informants que el redueixen a hi hava, hi haven (pron. hi haven o hi haen,
per caiguda de /v/ dels imperfets). A Tav, Bfró, Si, Xco, Grau sovint
redueix a ne·via. A Tav, Si, Ga, Bpa, Real, Ador hi ha informants que fan
havia, havien, sense el pronom hi. Els verbs ploure, beure, moure tendeixen a
mantindre la /v/, ni la vocalitzen ni l’elideixen: bevia (la Safor), movia…(la
Safor; a Dai, Fo, Alqu, moïa), plovia (la Safor).
3.10.6. El passat perifràstic
El passat perifràstic és més usat que el simple a tots els pobles. El verb
auxiliar pren les formes següents: vaig, vaes, va, vàem, vàeu, vaen. Hi ha
pronúncies locals minoritàries en primera persona del singular: jo vas a
Tavernes (paral·lela a jo faç)298 i jo vai a Benifairó, Simat i Barx; per a les no
monosil·làbiques, molt puntualment algun informant elimina la /e/ a Grau,
Bpx, Pra, Bell, Almo, Real, Po, Alf, Ròt, Cas (vas, vam, vau, van). A Oliva, dos
informants recuperen la /ɾ/, també com a forma minoritària, en les
mateixes persones (vares, vàrem, vàreu, varen).
3.10.7. El passat simple
És un temps verbal amb una freqüència d’ús molt baixa, en retrocés. Prova
d’això és que no l’usen els informants en cap de les entrevistes fetes a Bdrà,
Pra, Alqu, Almo, Raf, Real, Po, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai. En
pobles com Tav, Bfró, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Bjó, Pma, Alf, Vi, Gua, Mi,
Ol, en sent entre un i cinc casos entre totes les entrevistes. Només a Si, Pla,
Barx, Bpa l’utilitzen més, però no és comparable a la freqüència d’ús del
perifràstic ni amb la vitalitat del passat simple a les Riberes. Mai no es fa
servir en primera persona del singular. La 2a i 3a sing. i la 2a pl. només les
han utilitzades a Gandia i als quatre pobles amb més freqüència d’ús. Les
úniques persones que anote fora d’aquests cinc pobles són la primera i la
tercera del plural. A principi de segle XX, segons Alcover, a Gandia
s’utilitzava la primera persona del singular i es formava afegint -é (jo digué, jo
tingué, jo begué, vg. apartat 1.4.)
No s’utilitzen les formes fortes (fiu, féu, fon, viu, véu…). Entre els
verbs que anote n’hi ha de velaritzats: ixqueren (Si, però ixiren, Ga, Bjó),
veguérem (Tav). El verb estar, es conjuga sense deixar la vocal temàtica de la
primera conjugació: estagueren (Ga, Bpa). La resta solen seguir el paradigma
regular, però amb les peculiaritats fonètiques ja descrites: anàrem, anaren (Si,
Pla, Barx, Bpa, Bjó, Gua), coneguérem (Tav), conegueres (Si), naxqueren (Pla, Ga),
298

També en Richart i Richart (2000:66).
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pugueren (Si), tragueren (Bfró), vengueren (Barx), vingué (Si, Ga), vinguérem (Barx),
vingueren (Bfró, Si, Pla, Bell), vixgueren (Ga), vixqueren (Pla, Barx)…
Es conserva, com en bona part del valencià, el passat simple del
verb deure fossilitzat en l’expressió de probabilitat formada per aquest seguit
d’infinitiu: “deguen fer tot lo que sabrien i més”. La primera i la tercera persona
singular són degue (dega a Bfró, Xco; degué a Ga), la segona del singular degueres
(Alf) i degues (Ròt) i la tercera del plural, deguen (la Safor): deguen treure la pasta
ixa (Xsa), no dega estar un mes ma mare traguent-me punxes? (Bfró).
3.10.8. El futur i el condicional
Són dos temps verbals molt regulars: allò que ix de la norma són aspectes
fonètics que afecten la major part del paradigma i mots derivats, com ara la
pronúncia ixirà, ixiria (la Safor, puntualment a Pla, Xco, Bpa, Fo…:
eixiré/eixiria).
El futur del verb haver-hi és hi haurà, hi hauran (la Safor) però quan el
verb haver funciona com a auxiliar per formar el futur perfet (l’havoré vista jo?,
Tav) pot adoptar dues formes diferents:
havoré, havoràs, havorà, havorem, havoreu, havoran + participi: Tav, Bfró,
Si, Barx, Xco, Ga, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi.
L’auxiliar perd la a- quan la paraula anterior acaba en vocal.
hauré, hauràs, haurà, haurem, haureu, hauran + participi: Si, Pla, Barx,
Grau, Raf, Pma, Ador, Ròt, Almi, Vi, Ol
No detecte cap ús del futur perifràstic format amb el verb anar (vaig
a+infinitiu) que tinga el valor del futur simple, cosa que fa pensar que no ha
penetrat aquesta perífrasi a la Safor, almenys entre les persones majors. És
ben viva en altres comarques, especialment en les que no usen el passat
perifràstic.299
3.10.9. El present de subjuntiu
És un dels temps verbals afectats per l’extensió de velars. N’anote diversos
casos sense variació comarcal: bullga (Xco); cusga (cosir, Tav); muiga (Bfró, Si,
Ga, Bpx, Lloc, Vi, Gua); perga (Bfró, Barx, Xco, Alqu, Almo, Real, Alf, Vi,
Lloc, Grau). Uns altres verbs alternen la forma velaritzada i la no velaritzada
a la Safor:
lligen: Dai, lligga: Alqu
hi haigga (haver-hi): Si, Pla, Barx, Fo; hi haga: Almi
299

Beltran i Segura (2007:87).
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prenem: Bfró; prenguem: Pla
senta: Tav, Barx, Xco, Xsa, Mi; senga: Tav; senca: Si, Pma, Almi, Vi,
Fo, Ol
suposam: Tav, Xco, Bpa, Po, Pma, Pi; supongam: Tav, Pla, Bpx, Raf,
Mi
veja: Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpx, Bpa, Ga, Alqu, Raf, Almo,
Bjó, Ador, Cas, Ròt, Almi, Lloc, Mi, Ol; vega: Tav, Bfró, Ga,
Raf, Pra, Bjó, Alf, Cas, Vi, Dai, Mi, Pi, Ol
veniu: Si, Almi; vingau: Tav, Bfró, Barx, Pra, Ador, Ròt, Almi, Gua,
Pi; vingueu: Alf
vista (verb vestir): Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Cas,
Vi, Dai, Gua, Ol; visca: Tav, Bpa, Raf, Almo, Bjó, Ador, Alf,
Almi, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi; vixga: Grau, Ga, Bpx
Els verbs saber i cabre no afigen consonant velar: sàpia, sàpies, sàpia,
sàpien càpia, càpies, càpia, càpien (la Safor). Aquests verbs presenten variació en
la 1a i 2a persones del plural:
capiem, sapiem: Tav, Si, Pla, Xco, Alqu, Almo, Bjó, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Pi
capiam, sapiam: Tav, Barx, Almo, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Ròt, Dai, Pi
cabem, sabem: Tav, Grau, Ga, Almo, Pma, Alf, Almi, Vi, Gua
A grans trets, es poden marcar dues zones a la comarca quant a la
conservació de les desinències antigues -am, -au en la 1a i 2a persona del
plural de verbs de la segona i tercera conjugació. Tant en els pobles que les
conserven com en els que han canviat a -em, -eu, hi ha casos puntuals d’ús de
l’altra desinència, sense que això arribe a desdibuixar aquesta distribució.
Predomina en les desinències antigues o aquestes són les úniques a Tav,
Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Mi, Pi, Ol. Predomina l’ús d’-em, eu o aquestes són les úniques desinències que s’utilitzen a Bfró, Si, Pla, Grau,
Alf, Vi, Fo. Sent un nombre semblant o idèntic de les dues parelles de
desinències a Xco, Cas, Almi, Lloc, Gua.
Arreplegue les formes regulars (atenent la variació morfològica em/-am i a altres fenòmens ja analitzats): begau (Alqu), begueu (Gua), conegam
(Bpx), creguem (Barx), cregau (Alqu), digau (Tav, Xco, Bpx, Raf, Alqu, Pi, Ol),
entengam (Ga, Mi), poguem (Bfró, Si, Barx), puguem (Ròt), pugam (Tav, Sim
Barx, Xco, Xsa, Bpa, Pra, Bjó, Ròt, Mi), rigam (Ga, Dai), tingau (Tav, Bfró,
Barx, Xsa, Bdrà, Ròt), tingueu (Si, Xsa, Vi), vullgau (Tav, Pla, Barx, Xco, Xsa,
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Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Alqu, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Dai, Mi, Pi, Ol), vullgueu (Xco, Xsa, Almi, Lloc, Vi), volgau (Xsa).
Els verbs incoatius i els velaritzats de la segona conjugació, com ja
s’ha dit, sonoritzen /ʃk/ >[Ʒγ] a Ga, Grau i Bpx (vixga, ixgues…). La resta de
la comarca manté el grup [ʃk] sord: vixca, ixques… Els verbs següents prenen
la forma velaritzada en uns pobles i la no velaritzada en uns altres.
estaguem: Si, Bjó, Ròt, Cas, Almi; estem: Bfró, Pla, Grau, Ga, Bpx, Fo,
Ol; estigam: Tav, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Cas, Po, Pma, Pi, Mi, Ol; estiguem: Tav, Pla, Xco, Bpa, Bell,
Raf, Pra, Alqu, Pma, Ador, Cas, Fo, Gua
haja: Si, Ga, Grau, Raf, Almo, Cas, Ol; haigga: Barx, Xco, Raf, Mi, Pi
ixcam: Bpa, Pra, Alqu, Real, Bjó, Ador, Dai, Pi; ixquem: Si, Alf; ixim:
Tav, Xsa, Grau, Alqu, Almo, Pra, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Gua, Mi
prenem: Bfró, Grau, Ga, Gua; prengam: Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Bell,
Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Ròt, Almi, Lloc, Dai,
Gua, Pi; prenguem: Pla, Po, Cas, Dai; prenim: Bjó, Alf
vestim: Si, Bdrà, Bell, Alqu, Real, Bjó, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Dai; viscam (verb vestir): Real, Bjó, Ador; visquem (verb vestir):
Fo; vistam (verb vestir): Pra, Gua
vivim: Alf, Almi, Vi; vixcam (verb viure): Tav, Bell, Alqu, Real, Ador,
Ròt, Cas, Dai, Mi; vixquem: Bfró, Pla, Xco, Fo, Mi
Per formar el perfet de subjuntiu es recorre a l’auxiliar havaja, havages,
havaja, havàgem, havàgeu, havagen (si va darrere de vocal perd la a-: vaja, vages,
vaja…): “coses que vagen dit d’ells” (Tav), “pareix que s’havaja millorat” (Pla), “que
t’havàgem servit” (Si).
3.10.10. El pretèrit imperfet de subjuntiu
La Safor utilitza els pretèrits imperfets de subjuntiu evolucionats del
plusquamperfet llatí: cantara, sabera, partira. És el mateix que fa tot el País
Valencià exceptuant-ne l’extrem nord. Anote diverses formes velaritzades, la
majoria en alternança amb les no velaritzades:
adorguera: Tav; adormiren: Mi
cernera (Pma); cerguera (Pma, Almi)
hi hagueren: Almi, Fo; hi haigguera: Xco
ixquera, ixquérem: Tav, Si, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Bjó, Pma, Dai; ixira, ixiren: Bfró, Barx, Bpa, Xco, Xsa, Po,
Pma, Cas, Ròt, Lloc, Vi, Mi; ixguera: Ga
muigueren: Raf
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naixquera: Alqu, Almo; naixera: Cas
perguera: Barx, Xco, Bell, Bell, Bpa, Vi
ploguera: Almi
senquera: Bjó; sentira: Mi
veguera: Tav, Bfró, Ga, Raf, Pra, Bjó, Alf, Cas, Vi, Dai, Mi, Pi, Ol;
veguera: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Fo, Mi, Pi, Ol; veigguera: Pi; vegera:
Bjó, Raf, Ga; veera: Bfró
vivira: Lloc, Ga; vixquera: Pla, Almo, Bjó, Bpa, Lloc; vixguera: Ga
No estan afectades per la velarització sabera (Bfró, Barx, Xsa, Bpa,
Pra, Lloc, Mi, Barx), sapiera: (Fo, Raf, Pma, Fo) ni l’auxiliar del
plusquamperfet de subjuntiu: havera/ vera, haveres/ veres, havera/ vera, havérem/
vérem (la Safor). El verb estar fa estiguera (Bpa, Cas) i estaguera (Tav, Bfró, Si,
Pla, Xsa, Xco, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Raf, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi), amb una vocal temàtica diferent de la que
li correspon.
Semànticament, sovint pren el significat del condicional d’indicatiu:
“m’havera agradat” (Bfró), “ací (ha)vera pogut”, “la primera (ha)vera caigut i les atres
no (ha)vérem pujat” (Pla), “no m’havera ixit” (Barx).300 A Miramar i en part en
altres pobles veïns, hi ha hagut un altre desplaçament semàntic també en
oracions condicionals: allà on s’utilitzaria un plusquamperfet de subjuntiu en
la pròtasi i un condicional en l’apòdosi, en aquests pobles es conjuguen amb
dos imperfets de subjuntiu. Anote a Miramar les frases següents:
si no la llevàem s’encenia i pa apagar una ximenera l’haveren de tapar dalt
tapâ. (‘…la van haver de tapar…’)
si no ho havia llevat, no havia pogut entaulellar-lo ( ‘si no ho haguera llevat
no hauria pogut…’)
si no ho havies fet, vories com ara (e)staries més bé (‘si no ho hagueres
fet…’)
no s’ha casat, però com si exe dia s’havia casat (‘com si eixe dia s’haguera
casat’)
si no (ha)via dinat a les quatre i (ha)via vist ella l’hora al relonge, no la tendries
ací (‘si no haguera dinat a les quatre i haguera vist…’)
si ho (ha)via de dir, jo no ho sabia (‘si ho haguera de dir jo no ho sabria’)
as de Berreuard mos dien que a mosatros mos haveren dit “hablad como
querais” (‘ens havien dit’)
jo vaig (a)nar, que fea temps que no (ha)vera (a)nat (‘que no havia anat’)

300

També a Richart i Richart: vullguera (‘voldria’), haguera volgut (‘hauria volgut’).
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Amb menys freqüència ocorre en pobles veïns: puntualment sent
casos semblants al Real, Daimús, Palmera i la Font d’en Carròs:
és una paraula que ho diuen, però no (é)s perquè seria aixina (‘no és perquè
fóra així’), fiambrera pâ la mescla perquè les formigues no s’ho
menjaven (‘no s’ho menjaren’, Daimús)
si tu m’has dit que venies, jo li (ha)vera tocat (‘m’haveres dit que…’ el
Real)
si li havia passat res m’havien avisat a mi (Fo)
si (ha)via passat un tractor damunt d’ell no li (ha)via fet tant de mal (Fo)
si ahí (e)staria (e)l meu home, t’ho contestaria millor (Pra)
Garcia Frasquet (2015:155) ho ha relacionat amb els repobladors
genovesos: “l’italià col·loquial tenia una forma semblant, bastant habitual
encara hui en la llengua parlada, tot i que amb els verbs en imperfet
d’indicatiu, bé en la subordinada, bé en la principal, bé en totes dues: Se lo
sapevo, non venivo, que un miramarí ben bé podria dir: si ho havia sabut, no
havia vingut”.
3.10.11. L’imperatiu
L’imperatiu del verb dir és digues, però si es combina amb un pronom feble
esdevé dis: dis-ho (la Safor); dis-li (Si, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
Pra, Almo, Real, Bjó, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi, Pi), di(s)-li-ho (Bfró, Mi), du-te’l
(Bfró). L’imperatiu de dur és dus (Tav, Bfró, Barx, Bdrà, Raf, Real, Dai). Una
informant de Tavernes recorda que son pare usava la forma antiga du: “du
cap ací!”. El verb estar pren la forma estigues (estigues quet, la Safor), encara que
també s’utilitzen estí-te quet (Barx) i puntualment està-te quet (Pma) forma
pronominal paral·lela al castellà i freqüent en valencià general. El verb vestir
pren una -e- eufònica quan va seguit de pronom: viste’t (la Safor); en plural,
vestiu-se.
Uns altres imperatius són: endus-te (Tav); pren (la Safor) i tin (la
Safor). Nyas (Tav, Bfró, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Real,
Pma, Ador, Cas, Lloc, Mi ‘hi has’) esdevé nyague a Simat, possiblement creat
a partir del plural nyagueu (Ga, Vi), nyaeu (Fo, Ol).301
En segona persona del plural hi ha alguns casos de velarització:
escriviu: Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Almo, Bjó, Po, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Ol; escrigueu: Bfró,
Real, Cas; escrigau: Alqu

301

Prenc les formes del plural de Beltran (2005:98), també preniu (Fo).
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ixqueu: Si; ixcau: Alqu, Ador; ixiu: Valld, Xsa, Grau, Bpa, Raf, Pra,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi,
Ol
preneu: Tav, Si, Pra; preniu: Fo; prengau: Barx, Bell, Pma; prengueu: Vi
teniu: Si, Bpa
traeu: Tav, Pra, Alqu, Bjó, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; tragueu: Bfró, Si, Pla,
Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Almo, Real, Po, Pma,
Ador, Cas, Lloc, Vi
Alguns verbs velaritzats, com s’ha vist, prenen el morfema arcaic au, tot i que sembla minoritari en aquest temps verbal.
3.11. ELS ADVERBIS I LES LOCUCIONS ADVERBIALS
3.11.1. Adverbis i locucions adverbials de temps
L’adverbi abans encara és viu i d’ús corrent en alguns informants. El fan
servir durant la conversa persones de Barx, Ga, Bell, Pi, Ol referit a fets
ocorreguts molt de temps arrere; els de Si i Xsa recordaven que l’utilitzaven
els seus ascendents. Als altres pobles no n’anote cap cas, ni tan sols
fossilitzat en expressions conegudes en comarques veïnes com en temps
d’abans. S’usen amb aquest sentit el castellanisme antes, l’adverbi adés (quan
l’acció ha ocorregut poc temps arrere) i locucions com temps arrere (Si, Pla,
Bell, Bjó, Cas), en temps antic (la Safor) o en temps vell (Barx, Ador). Per indicar
posterioritat s’usen andespués/endespués i ancabant/encabant. Indiquen
simultaneïtat mentres, mentrimentres (Tav, Si, Pla), mentrestant (Bell, Dai) i
marquen poca distància temporal cap al futur en seguida (pronunciat sovint
ansida) i en un instantet (la Safor).
Són adverbis i locucions adverbials relacionats amb els dies, hui,
demà, ahir, despús-ahir (dispús-ahir a Tav i Pra), despús-demà, l’andemà (Tav, Bfró,
Barx, Xco, Xsa, Ga, Raf, Po, Vi, Fo, Pi), al sandemà (Bfró, Pla, Bpx, Alqu,
Pra, Bjó, Pma, Alf, Lloc, Vi, Mi), l’andespús-demà (Bfró), la vespra (la Safor).
Quant a les parts del dia: al clarejar el dia (Barx), a l’alba, anit, esta nit, a la nit,
despús-anit, a misdia/a mesdia (la Safor)/a mi[Ʒ]dia, al premigjorn (Tav, Bfró)/ al
ple del dia (Grau, Ga, Bpa, Bdrà)/ al ple mesdia/ al ple misdia/ al ple de mesdia/al
ple de misdia (la resta de la Safor), d’esprâ, a poqueta nit o de poqueta nit (la Safor),
entre dos fosques (Tav), de part de nit (Ga), de banda de nit (Alf).302 Referits a
períodes temporals més llargs: al ple de l’hivern/ al ple de l’estiu (Cas), a la boca
de l’hivern (Ga), est’any passat (Tav, Xco, Ròt, Pi), a l’any venint (Xco, Bpa,
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Expressió usada per Sant-Celoni (2002:32), Piera (1982:141), Richart i Richart.
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Lloc), enguany/[a]nguany. Les estacions de l’any varien en la preposició que les
introdueix:
a l’hivern, a l’estiu: Tav, Raf
en l’hivern, en l’estiu: Tav, Bfró, Si, Pla, Ga, Pra, Alqu, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Lloc, Pi, Ol
d’hivern, d’estiu: Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real,
Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Fo, Gua, Pi
Són adverbis i locucions adverbials relacionats amb la
freqüència de l’acció: a voltes (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa,
Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc), que alterna amb a vegaes (Tav, Pla, Ga, Bdrà, Almo, Real, Pma, Ador,
Alf, Cas, Almi),303 el castellanisme de quant en quant, que almenys a Bjó
alterna amb de tard en tard, seguit seguit (Pra) i a sovint. També té valor temporal
el castellanisme entonses, que fa poques generacions que s’ha introduït. N’és
la prova que alguns informants recorden el retruc burlesc «mig armut i
quatre onces», que es responia en sentir aquest mot. L’adverbi encara es
pronuncia encara/ ancara o encâ/ ancâ. Es conserven les locucions tan aïna
(‘tan prompte’, no s’apaga tan aïna, no!, Bpx), de sobte (Tav, Barx, Alf, Ròt), en
dos mentrés304 (Tav, ‘en un tres i no-res’: “i en dos mentrés se’n posa una tassa i se la
beu”) i en un mensec (Tav, ‘en un moment, sobtadament’: “En un mensec quea
auia espessa i en un mensec parava”).305
Unes altres expressions temporals són al ramat (al remat,
‘finalment’, Ga, Bdrà), a l’últim (‘al final’, Mi), a les mil (Ga, Alf), de colp i repent
(Dai), de moment (‘en un primer moment’, Mi, Lloc; “de moment a lo millor no ho
penses”: Lloc), en la vida (‘mai’, Pi), en primer (“andespués ja eren cordes de plàstic,
però en primer no”, Xco; “ma mare en primer li agradava, però después ja no l’ha vista
juar”, Po), en un punt (Fo), enjorn. (Gua) i seguit seguit (Pra).

La distribució de les paraules volta i vegà fora d’aquesta locució és diferent, ja que vegà
alterna amb volta pertot (menys Bfró, Si, Grau, Bpa, Alf, Ròt, Vi, Dai). En alguns casos
vegà és minoritària i en uns altres va guanyant terreny.
304 Colomina (1991:151) i Martí Mestre (2009:134-135) documenten aquesta locució en
l’obra del suecà Bernat i Baldoví. A la Marina Baixa es diu en cinc en tres i, a l’Empordà,
en un dos per tres (DCVB).
305 Sant-Celoni (2002:31 i 55) utilitza en un ensec. Sembla emparentat amb l’expressió ensé
que ‘de seguida que, immediatament que’, que es fa servir arreu del domini lingüístic
(Colomina 1991:71-74). Carles Ros (final del XVIII), Bernat i Baldoví i Josep Escrig
(final del XIX) utilitzaven en un bell en sec (Martí Mestre, 2009:136 i DCVB, entrada sec).
També Enric Valor, en un bell en sec (DCVB, entrada bell).
303
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3.11.2. Adverbis i locucions adverbials de lloc
Els adverbis demostratius de lloc que s’utilitzen a la Safor són els mateixos
que en valencià general. Segueixen el mateix sistema de tres graus díctics de
proximitat o llunyania que els altres demostratius:
1r grau 2n grau 3r grau
adverbi
ací
ahí
allí, allà
No es coneix l’adverbi aquí, comú als pobles costaners de la
Marina Alta,306 en valencià meridional alacantí i en valencià septentrional.307
Els adverbis davant, darrere (a Gandia i al Grau, també raere) i damunt sovint es
pronuncien d[e]vant, d[e]rrere i d[e]munt (vg. apartat 2.1.2.b.). Dalt, baix, dins,
davant, darrere, fora quan van seguits d’un article la, les o l’, sovint elideixen la
preposició de: “dalt la taula”, “baix l’escala”, “dins les canyes”. A Gandia també
en un context diferent: “dins Gandia”. Enfront (Bfró, Ga, Bdrà, Bpx, Po,
Ador, Alf, Almi, Mi, Pi, Ol) ha fusionat la preposició de en alguns pobles:
denfront (Tav, Si, Pla, Xco, Pra, Mi) i defront (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Ga,
Bpa, Bpx, Pra, Bjó, Pma, Ròt, Cas, Almi). L’adverbi prop (a prop a Barx, Ròt,
Cas, Pma) s’usa també com a adjectiu (‘proper’) i admet, per tant, variació
de gènere i nombre: “ací estem més props” (Tav), “està més propa” (Si,
Xsa). Es produeix aquesta flexió a Tav, Si, Xsa, Ga, Alqu, Pma, Ròt, Vi, Dai,
Mi. Ocorre el mateix amb llunt (a llunt a Barx, Ròt), almenys a Alqu, Bjó,
Ròt: “com estan més llunts”, “la muntanya està llunta”. S’utilitza sempre dins, mai
dintre, que és preferit al sud extrem de la llengua. L’adverbi enmig (Tav, Ga,
Ol, Bdrà, Bpx, Bell, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Gua, Mi) és sovint
substituït per al mig (Tav, Xco, Gua) o entremig (Tav, Bfró, Barx, Ga, Po).
Unes altres locucions adverbials de lloc són: a espatles (Raf,
‘darrere’: “ahí, a espatles teues, hi ha una fatxâ…”), a rinxo (Ol, Bpa, Raf, Pra,
Bjó, Ròt, Cas, Fo, Mi), costat per costat (Ga, “sempre·m tingut forns propet, en Abat
Sola, costat per costat, ací el tinc enfront”), pertot (Bdrà), pertot arreu (Alf), al
capdedalt, al capdebaix (Pra),308 pel món (a l’estranger, Pma).

Concretament a Dénia, Xàbia i Teulada, a més de Tàrbena, on indica segon grau de
proximitat i no primer.
307 Predomina ací al nord de Xixona: la Marina Alta i Baixa, l’Alcoià, la Safor, la Costera,
la Vall d’Albaida i totes les comarques fins als Ports i els pobles meridionals del Baix
Maestrat. Vg. Beltran i Herrero (2011b:81), Segura (2003:154), Beltran i Segura
(2007:75), González (1991:46), Segura (1996:103), Beltran (2008:36), Gimeno
(1997:562).
308 Segons Mas i Lloret (2012:236) a Xeresa és al capdemunt i al capdevall.
306
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3.11.3. Adverbis i locucions adverbials de manera
L’inventari d’adverbis de manera és reduït, si hi exceptuem els formats amb
el sufix -ment, poc corrents en la parla col·loquial. Destaque aixina (la Safor),
que pot coordinar-se amb allana (uns aixina, uns allana, Dai; aixina i allana, Si)
o allina (este diu aixina, l’altre diu allina, Bpx, Mi). També són adverbis de
manera usuals arreu i debaes.
de braç (Tav, Bfró, Cas) (Llançar, una cosa) sense parar atenció on
caurà: “Tiraes una branca de braç”. També utilitzat
metafòricament, per indicar sort o facilitat per obtindre uns
resultats òptims (Barx): “li ixen totes de braç” (referit als
estudis).
a (e)spai/a (e)spaet/a (e)spaiet309 (la Safor) A poc a poc.
a (e)stall (Tav, Si, Pra, Fo) A preu fet. Per extensió, fer una faena de
pressa.
a arrastrons (Dai, Gua) Arrossegant. “una formiga aixina porta un
animalet a rastrons” (Dai); “Anava en lo cul a rastrons” (Gua).
a banderes (Bfró) A trossos.
a borbollons (Grau, Ga): li brota a borbollons (la sang al porc).
a camallaes (Si, Barx, Pra) Amb passes llargues.
a caramull (Lloc, Vi) Formant caramull: “un plat a caramull”.
a cegues (Pra, Mi) Sense visibilitat.
a cobert (Ador, Cas) En un lloc arrecerat. SIN. a recer.
a costalaes (Tav) (Caminar) basculant d’un costat a l’altre. SIN. a
saquinaes.
a culaes (Bfró, Gua) Fregant el cul per terra: “Es tiraen a culaes”
(Bfró).
a fosques (Xsa, Bdrà, Almo, Po, Pma, Ador, Fo) Sense gens de claror.
a gatameu/a gatameus (Tav, Bfró, Si, Barx, Pla, Xsa, Grau, Ga, Bell,
Pra, Alqu, Almo, Real, Alf, Cas, Pi), a catameu/a catameus
(Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt,
Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Ol); a remèu (Dai, Gua) Amb els
dos peus i les dues mans en terra. Locucions parcialment
desplaçades pel castellanisme a gates a tota la comarca (mapa
64).
a genollons (Bjó, Vi, Pi), de genollons (Bjó) Amb els genolls doblegats
sobre una superfície i suportant el pes del cos.
a l’atragadà (Alf) A la força: “em van fer jutge de pau a l’atragadà”.

309

Vg. apartat 2.2.9.k per a la pronunciació.
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a la coix/a la coixeta (Bfró, Si, Pla, Barx);310 a peu coix (Tav, Si, Pla,
Xco, Bell, Alqu, Almo, Raf, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol); a la
cama coix (Pla); a la pata coixa (Pra, Real, Po, Ador, Alf, Ròt,
Cas); a cama coixa (Xsa, Bpa); a coixo va (Bjó); a coixaes (Almi,
Lloc, Dai) Fent bots per avançar usant una sola cama (mapa
65).
a la rebolica (Ga) Sense ordre, amb confusió: “tot anava més a la
rebolica”.
a l’endergue (Tav) De qualsevol manera.
a mitges (Tav) Incompletament.
a morro (Pla, Bpa, Po, Ròt, Gua) (Beure) tocant amb els llavis el morro
d’un recipient.
a mos redó (Bdrà, Bjó, Cas) (Menjar) a grans mossos.
a palp (Tav, Bfró, Si, Grau, Ga, Bell, Alqu, Bjó, Gua, Ol), a palpes (Si,
Pla, Barx, Raf, Almi, Pi), a la palpa (Pma, Cas, Lloc), a cegallots
(Xco), a cegues (Pra, Gua) A les palpentes, a les fosques, sense
vore-hi, però ajudant-se amb les mans per no caure, no topar
o no errar el camí.
a peu de ferro (Bfró, Almi) Es diu quan es planta un taronger entre
dues tires d’arbres, al punt on coincidirien les diagonals
traçades entre els quatre tarongers més propers, de manera
que el nou arbre quedaria a una distància intermèdia dels
altres quatre.
a poquet a poquet, a poc a poc (Barx, Ga, Bdrà, Almo, Po, Fo, Mi, Pi)/
poquet a poquet (Xco, Xsa, Bpx, Pra, Alf, Po, Pma)/ a poquiu a
poquiu (Ga): Lentament.
a posta (Alf, Almi, Alf), a postes (Ga, Raf, Bjó, Mi, Pi)
Deliberadament, expressament.
a recés/al receset (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Pi, Ol); al raser (Pla, Real); al
racer (Barx, Bell, Ador, Ròt, Cas, Gua), al recer/a recer (Raf, Pra,
Alqu, Almo, Bjó, Pma, Ador, Almi, Lloc, Vi, Fo) A cobert,
especialment del sol o del vent. SIN. a cobert.
a recules (Xco, Lloc, Gua) Reculant, movent-se cap arrere
regularment.
a rogles (Pla, Alf) En llocs esparsos i separats uns dels altres, no
uniformement. “La pebrella és com e(l)s esclata-sangs, que està a
rogles”.
a roll (Mi) En abundància. Ho sent sempre referit a la pluja. “plovent a
roll”, “auia a roll”, “cau a roll”.
310

Segons l’ALDC III, mapa 614, a Simat es diu a la coix-coix.
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a rutxe (Si) Arruïnat: “a mosatros, de peixos, pregunta-mos poc que mosatros
d’això estem a rutxe”.311
a saquinaes (Pla) (Caminar) basculant d’un costat a l’altre. El DCVB
defineix saquinada com a ‘sacsada, sotragada’, mot que
arreplega a Sueca. El mateix mot es coneix a Ribesalbes (la
Plana) com a ‘bac molt gran’,312 significat que també pren en
aragonés.
a soles (la Safor) Sense companyia.
a tombollons (Xsa) Fent moviments bruscs de començament de
caiguda que s’arriben a evitar.
a ull (Real) Sense comptar ni mesurar, sense precisió. “Es vaen quedar
us tomacars a ull” (Real).
aixina i allana (Si) D’aquesta i de l’altra manera.
al be (Valld, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol); a l’esquena (Xco, Xsa, Bell, Raf, Bjó, Ol); al llom/als
lloms (Bpx, Almo), al jagantet (Grau) Eixancat damunt el coll i
les espatles d’un altre (mapa 66).
al clot (Pma) A la tomba, a la mort: “al clot se’n va (a)nar, de una tragâ
d’auia fresca!”.
al gallet (Tav, Si, Pla); al gall (la Safor menys Tav, Si) (Beure) engolint
un raig prim de líquid sense tocar amb els llavis el recipient
que el conté. Bevent així es llança el líquid directament al
gallet: al fons del paladar.
al piló (Dai) A la mort: “Quan no pot fer parella (e)l maten: Hala! Al
piló!”.
al tall (Tav, Bfró) Sense triar, fent primer el que hi ha en primer lloc.
amb créixens (Tav, Bfró) (Fer o pagar una cosa) en excés.
cametes al coll (Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ol); camelletes al coll (Si, Pla, Po);
als muscles/al muscle (Si, Barx, Grau, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi); a l’esquena (Barx), al coll (Barx,
Grau, Ga, Alqu, Real, Alf, Lloc, Almi, Dai, Gua, Mi) Eixancat
damunt el coll o l’esquena d’algú, a collibè (mapa 67): “A
cametes al coll em duu/ la meua petita mort/ que s’escondeix”.313
Expressió parcialment substituïda pel castellà “als hombros”
(Tav, Bfró, Ga, Bpa, Bdrà, Lloc).
311

A Monòver acurrutxat és ‘arruïnat’.

312http://reocities.com/SoHo/cafe/9308/diaribesalbes.html
313

Clar (1993:341).

(Consultat el 7-9-12).
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coixo-coixango (Bjó) Coixejant d’un peu.
com la pera en el tabac (Gua), una pera en un tabac (Mi) De la millor
manera possible, ben cuidat: “la teníem com la pera (e)n al tabac”.
de bat a bat (Tav, Bjó, Cas, Vi, Fo, Ol), de par en par/ en par en par
[am'paɾam'paɾ] (la Safor)/ de part a part (Ga, Alf)
Completament oberta (una porta). La locució genuïna és
minoritària a la Safor: a tots els pobles és usual la forma
castellana. SIN. en pinta en ample.
de biaix (Bpa, Pra); de viaix (Ol), de biatx (Si), de viatx (Ol) En direcció
oblíqua. La majoria d’informants em responen amb el castellà
al bies (pron. viés).
de bona gana (Barx, Almi), en bona gana (Mi) Gustosament: “te hu done
tot de bona gana”.
de braceo (Tav, Dai) De bracet: “Mos (a)garrarem de braceo”.
de cantó (Si) De gaidó.
de categoria (Tav, Bfró, Pla, Lloc, Pra, Real, Bjó, Pma, Fo, Ol) Molt
bé, magnífic: “tan de categoria que m’havia sentit estos dies…”.314
de colp (Alf) Directament: “anava de colp al puesto”.
de gaidó (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Raf, Ador, Almi, Lloc, Vi)
De costat, obliquament.
de gom a gom (Si) Ple de banda a banda, completament. “El carrer de
l’Om va de gom a gom” (Si), “la sala ahón se resibíen les visites
estaba de gom á gom”.315
de morros (la Safor) Caure cap avant. També es diu de nassos (Real,
Bjó, Pi) i de cap (Bfró, Ga, Bpa, Ador, Cas, Lloc, Gua, Mi).
de paquet (Pla), d’etiqueta (Ga, Alf, Fo), de vint-i-un botó (Almo), a punt
d’onze (Mi) Ben mudat.
de pinganelles (Vi) En equilibri inestable.
de plantó (Raf, Pi, Ol) De peus.
de por (Si, Alf, Vi) Gran: “un mercat de por”, “fas uns donatius de por”.
de puntelleta/-es (Tav, Si, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Alqu,
Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Fo, Lloc, Pi); de puntilles/
puntilletes/ puntilla/ puntilleta (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau,
Ga, Pra, Real, Cas, Vi, Dai, Gua, Mi, Ol) Caminar sostenint-se
sobre les puntes dels peus.
de rapafuig (Tav, Si, Barx, Bpa, Raf, Almo, Real, Bjó, Ròt, Lloc, Pi,
Ol) A corre-cuita, de pressa, sense detenir-se: “Les vegades que

314
315

Sant-Celoni (2002:31).
Fragment de l’escriptor de Gandia Josep Chova (1909:4).
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li hauré dit que no vaja tan d’arrapafuig, que la vida són quatre dies i
s’ha de pujar a poc a poc”.316 Superficialment, de passada.
de raspallâ (Tav, Bfró, Pla), de raspalló (Pla) Superficialment, de
passada: “L’he vista de raspallâ”.317
de reüll (Bjó, Po) Amb les ninetes dels ulls girades cap a un costat.
de soca-rel (Fo); de soca i arrel (Ol) Del tot, íntegrament.
de tarús (Tav, Bfró, Si, Barx, Raf, Pra, Ador, Almi, Vi) Amb
inclinació.
de tos (la Safor) (Caure) d’esquena pegant amb la part posterior del
cap. En altres comarques, de cul.
de veres (Bjó, Po, Alf, Cas) Expressió amb què es remarca que allò
que s’ha dit és conforme a la realitat, que es parla seriosament.
del mateix temps (Ga) De la mateixa edat, de la mateixa època.
en conill/ en conillet (la Safor) Sense roba, nu.
en dejú/ en dijú (la Safor, vg. apartat 2.1.2.e.) Sense haver menjat res
des del començament del dia. A Pra, Bjó, Fo, Almi, Mi,
responen dejuni.
en la boca plena (Bfró) Referit a menjar, en abundància, sense
escassesa. “Minjaen an la boca plena”.
en pau (Grau, Xco, Ga, Pra, Alf, Cas, Vi, Pi, Ol) 1. Sense deure’s res.
2. Precedit de la conjunció “i”, s’utilitza per indicar que s’ha
acabat allò de què s’estava parlant o que ja no se’n parla més.
en pinta en ample (Xco, Xsa) De bat a bat. Locució de procedència
mallorquina, comuna també als pobles mallorquinitzants de la
Marina Alta i Baixa.318
en porreta (Tav) Sense roba, nu.
en remulla/ en ramulla319 (la Safor) Dins de l’aigua o d’un altre líquid.
per a altri ['atɾi] (Tav, Bjó) Per a una altra persona: “treballar pa atri”.
per damunt damunt (Tav, Bfró, Si) Superficialment: “començà a fullejarlos per damunt damunt”.320
punt per agulla (Mi) Fil per randa.

Sant-Celoni (2002:23).
Sant-Celoni (2002:37).
318 Vg. Mas i Lloret (2012:235).
319 Vg. apartat 2.1.2.b. per a la pronunciació.
320 Peris (2007:133).
316
317

221

3.12. LES PREPOSICIONS
La preposició a no se sol usar com a CCL ni com a CRV quan indica
localització estàtica: el valor d’aquesta, l’ha assumit en (pronunciat [an] a Tav,
Bfró, Si, Xco, en part a Xsa, Raf, Dai; a la resta de la comarca, [e]n), que
s’usa indiferentment amb aquest valor en tots els contexts:
Davant de topònim: visc en Tavernes, viu en lo Pla de Corrals, a mi en
Simat em volen tots, ací en la Vall, allà en Alzira.
Davant l’article definit: viuen en el poble, ix ahí en la terra, descansa ahí
en el carro, en el blanquet ficaven també molta cansalâ, en lo carrer, i
rallen en la mar, que en los fresars es menjaen la llavoreta…
Referit a parts del cos: això ho ha tingut jo més voltes en lo cap!, li va
pegar una branca an lo cap…
Davant noms sense determinant designant localització
definida: els aparells que tenien en casa, però encabant l’havies de fer an
casa, sempre munyien an casa…
Davant de possessius: i an ma casa no hu han fet…
En altres en què la localització és metafòrica i no física: jo, a
voltes fan en Punt Dos, ahí, an Canal Nou…
També s’usa en davant expressions de temps:
Davant nom de dies concrets: tocaven les bagzoles an dijous sant; el
pambenet, an sant Blai al beneïxen…
Davant noms de mesos i d’estacions de l’any: en diciembre, en
octubre, l’auia que plovia an lo mes de maio, cremàem as forns sempre an
l’astiu, an l’hivern tamé, la matxacaven an l’hivern, as veu més an
l’estiu… Això no obstant, un grapat de pobles (Barx, Xco, Xsa,
Grau, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt,
Fo, Gua, Pi) també utilitzen la preposició de davant les
estacions de l’any, igual com es fa a bona part de la Marina
Alta: d’hivern tenim més fred però d’estiu estem bé; i d’estiu estan tan
boniques! (Barx).
Davant anys: va nàixer en el trenta-tres, váem vindre (e)n l’any 70…
Aquests usos coincideixen amb els de la major part del valencià
general, però no amb els de la Marina Alta, uns pocs pobles de la Baixa i del
Comtat i les comarques del nord del País Valencià (els Ports, l’Alt Maestrat i

222

el Baix Maestrat),321 on es manté la preposició a en la majoria dels contexts
anteriors.
A tota la Safor les preposicions a i per a prenen la forma ad seguida
dels pronoms ell, ella, ells, elles o dels pronoms o determinants este, esta, estos,
estes (aquest cas el sent a Valld i Xsa). S’ha explicat ad (semblant a an del Baix
Maestrat)322 bé com la conservació de la d etimològica de la preposició
llatina AD o bé com a afegitó d’una -d- antihiàtica. Siga com siga, la
consonant s’hauria mantingut (o afegit) només entre vocals pel seu valor
antihiàtic, ja que evita que hi haja diftongs ni sinalefes. Ocorre en qualsevol
complement introduït per les preposicions a o per a: “aproves ad ella”, “ad ell li
diuen”, “era a posta p’ad ells”, “és pareguda ad esta”, “a l’hora que ad ell li vinga bé”,
“li vaig contar ad esta com”, “li ho dic ad este xic”, “treballant p’ad ells”…
Identifique informants de Xsa, Bdrà, Bjó i Ol que eviten pronunciar aquesta
/d/, cosa que fa pensar que n’està retrocedint l’ús.
La preposició en, com en la resta del valencià general, ha absorbit la
preposició amb, de manera que no hi ha cap distinció entre les dues: “ho feen
en una espàtula”, “i en una espàtula que es dia el feen ben rascaet”, “cassola bona en
fesols i naps”, “mos posem a agranar en la granera”, “pastissets en verdura”, “i as va
casar en el uelo”… En part de la comarca s’utilitza davant les estacions estiu i
hivern (Vg. apartat 3.11.1.). A més, sol substituir la preposició a (uns als altres)
per indicar reciprocitat (uns en altres/uns en els altres, Tav, Xco, Almo, Bjó,
Po, Alf, Cas, Lloc): “s’ajudaen uns en atres”, (Tav) “acaçar-mos uns en atres”
(Lloc), “es mengen uns en atres” (Grau), “mos tornàem uns en atres sense pagar”, “les
barataen uns en atres” (Po).
La preposició de pot indicar el complement agent d’algunes
construccions passives: tenia un xalet de l’any trenta-u fet del uelo (Pi), això està fet
d’ella (Bdrà). En part de la comarca s’utilitza davant les estacions estiu i hivern
(Vg. apartat 3.11.1.).
La preposició per a es pronuncia sistemàticament pa: baixava pa anar
a l’escola, pa dir-li vine. Sovint es contrau per a>pa amb els articles el, els i
genera pa·l, pa·s/pa·ls: això era pa·s tres. Aquesta és la pronúncia més corrent
en valencià general, que divergeix de la pronúncia per a/pe a la Marina
Alta.323 A Tavernes i al Pla alterna amb la pronúncia para, presa del castellà
per la semblança fonètica amb per a: té un tros para posar coses, en la màquina ho
posaven para fer els blanquets. Sembla que aquesta forma es va introduir en el

Beltran (2011:98) i Beltran i Herrero (2011:96). La informació sobre el nord del País
Valencià me la dóna Vicent Beltran.
322 Verge (2008:64) a Alcalà de Xivert. També en parlars al nord del riu Sénia, Navarro
(1996:75).
323 Beltran (2011:98).
321
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valencià abans del XIX.324 Tot i això, a la resta de la comarca no s’utilitza
para més que molt puntualment.
La preposició cap a ha esdevingut pac a per metàtesi de les
consonants, com en la resta del valencià: pac ací, pac allà… Diversos
informants recorden que les generacions anteriors conservaven cap a.
Davant els adverbis amunt i avall s’usa la preposició pac a Tav, Bfró, Pla,
Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Fo (pac amunt, pac avall), alternen pac a i per a Raf, Pra, Alqu,
Almo, Bjó, Ròt, Dai, Gua, Mi, Pi325 i alternen pac a i cara a Si, Xsa, Ga, Bdrà,
Pma, Almi, Mi (tires cara amunt). A Simat també devia ser comuna la forma
amb per, ja que s’ha lexicalitzat en peramunt (substantiu que significa ‘elevació
del terreny’). Els altres adverbis tendeixen a usar pac: pac arrere, pac a dins.
Unes altres preposicions usuals són hasta (pron. hasda a Bpx, Pra,
Alqu, Bjó, Ròt, Cas, Gua, Mi, Pi) , contra (“as fa borró contra les soques del pi”),
damunt, baix (‘sota, davall’), dalt, des de, segons, sense (pron. puntualment s[i]nse a
Simat), vora (“hasta vora caixcos”)…
Anote, també, l’ús de les preposicions i locucions preposicionals
següents:
a ca (la Safor) A casa de: “a ca Rosa”, “a cal tio Justa”…
a mitjan (Valld, Ga, Bdrà, Bpx, Alqu, Alf, Cas, Lloc) “a mitjan escales”.
a modo de (Tav, Bdrà, Bpx, Raf, Ròt) “Eixes finestretes feen a modo de un
respirall” (Tav), “es talla a modo de canut” (Ròt).
a tall de (Si) Fins a, a l’altura de (tal o tal cosa): “una biga a tall d’escala”
(Si). També la utilitza Josep Piera “pel camí de la font de l’Om,
en arribar a tall de les basses […] he trobat dos xiquets”.326 El
DCVB localitza aquesta preposició a Mallorca i Menorca.
arran de (Tav) “serres al taronger arran de terra”. També s’utilitza el
castellanisme a ras de (Bfró, Bjó).
barata (Valld, Xsa, Bpx, Real, Dai, Mi) “Agulles barata cabells, veteta
crueta, gometa i clecs, barata això, barata allò. Ie el mallero! A qui li venc
una malla bona i barata?”,327 “donaria els dits de la mà dreta barata
traure’m el mal del cos”.328
entremig de (Barx, Ga, Po; [antɾe'mi]: Tav, Bfró) Alternen enmig, al
mig i entremig amb el mateix significat: “i encabant entremig de una i
Martines (2000:246-247), Garcia Frasquet (1995:82, 83).
A Tav i Bfró ho sent en panxa per amunt i panxa per avall; a Ga i Real, cul per amunt,
però semblen casos lexicalitzats, vist que no s’utilitza per en la resta de casos.
326 Piera (1982:14).
327 Chover (1951:332).
328 Sant-Celoni (2002:59).
324
325
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l’atra un colp” (Tav); “si de cavalló a cavalló tu li’n fiques un entremig és
a peu de ferro” (Bfró), “encâ passava (e)l gat sarval entremig de la tela”
(Ga), “llavàem en sabó de morca dins, fora i entremig” (Po), “entremig
del sapo i la granota està (e)l ranoc” (Pma).
per cónter de (la Safor) És la forma que pren en compte de: “Per cónter de
sembrar-ho”; “per cónter de fer mona faré…”.
sisquera que [sis'keɾa]/ [siʃ'keɾa] (Tav, Si, Barx, Ol, Mi) “sisquera que hu
faça bé” Castellanisme (o aragonesisme)329 prou estés en valencià
general.
Sent també les seqüències de preposicions següents:
dasta (Tav, Pra, Almi): dasta que havia un bon forat, t’embrutes dasta els
queixos! des dels díhuit anys vaig començar a podar tarongers d’asta fa dos
anys
de per (Si, Bpx, Alf, Almi): anaen de per ahí, de per allà, pobles de per allí.
d’a (Si, Ol): n’hi ha pobles que són d’a dotze metros i n’hi ha poble que són d’a
catorze, n’hi ha d’a cinc, n’hi ha d’a deu, n’hi ha d’a vint, quedava d’a
ditet, d’a xavo.
Els parlants de més edat mantenen la locució donar mamar (Tav, Pi) i
donar beure (Raf, Dai) mentre que els més jóvens introdueixen la preposició
de o a davant l’infinitiu.
3.13. LES CONJUNCIONS
Les conjuncions mentre i sinó afigen sempre una -s final (mentres, sinós). Unes
altres locucions que anote són encara que i per a què (pron. pa què), d’ençà que.
Mas que, ‘encara que’, és viu, almenys a Pla, Barx, Cas, Almi: Pa tu (e)stà prop
mas que anares a peu. És una conjunció molt escampada en valencià.330
La conjunció castellana pues s’articula tant pués com pos. També
procedeixen del castellà sin embargo (Tav, Pla, Barx, Bpx, Pra, Alqu, Almi,
Alf, Pi) i aunque (Tav, Barx, Po, Pma, Ròt).

Vg. Martí (2009:123).
Segura (2003:156) i Beltran i Segura (2007:97) el documenten al Baix Vinalopó i a la
Ribera, respectivament. Martí (2009:149), a més, el localitza com a mes que i mas que en
l’obra del suecà Bernat i Baldoví.
329
330
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3.14. LES INTERJECCIONS
L’ús d’unes interjeccions o d’unes altres és un factor complex en què no
solament juga la localització geogràfica, sinó també els costums personals,
familiars o, fins i tot, ideològics, cosa que complica la tasca d’inventariar-les.
En aquest apartat, com en la resta del treball, no hi ha un registre exhaustiu
sinó un llistat d’aquelles que he sentit. N’hi ha que es poden situar en una
població i no en les altres segons els costums locals, tot i que els llocs que
anotaré són aquells on les he sentides i no els únics on es diuen.
aguarda! (Tav, Bfró, Pla, Ador, Cas) Expressa sorpresa. En “i
aguarda” per indicar alguna cosa pitjor que l’anterior: “i auarda!,
si (e)l fregues l’ull, el costa anar-te’n al metge!”.
aixa! ['aʃa], ['aʃa] (Si, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Alf, Ròt,
Fo, Ol), aixarrere! [aʃa'reɾe] (Pla, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Pra, Real,
Bjó, Po, Lloc, Fo, Dai, Gua, Ol), aixia! ['aʃja] (Pla, Bpa, Ador),
aixiarrere! (Ador) Crit per a fer recular les bèsties de càrrega. A
Bpa i Vi m’assenyalen que uo! era ‘a la dreta’ i ra! (Bpa) i arra!
(Vi), ‘a l’esquerra’.
anémones/némones (Barx), mone! (Si, Dai), nemon! (Tav, Si, Pla, Barx,
Xsa, Bpx, Pra, Almo, Bjó, Po, Ador, Ròt, Cas, Almi, Mi, Ol)
Formats a partir d’anem-mo’n.
arre! (la Safor) Crit per excitar les bèsties a caminar.
baia! (la Safor) Preposició presa del castellà però amb un ús diferent
del que té en aquella llengua: “baia que el coneixíem!”.
bibop! (Tav) Sinònim de ‘si home!’. Segons Terrés és també un
malnom local: “Enrique Bi-bop”.331
cague en Déu! (Valld, Pi)/ cague en dena! (Tav) cague en Dénia! (Tav, Xco,
Bell, Lloc, Pi), me cague en Dénia puta! (Cas) Aquests renecs són
molt comuns en valencià: les dues últimes formes són
eufemístiques per evitar la primera. Me cague en l’hòstia (Xco)
pren les formes eufemístiques me cague en l’hòstic! (Barx, Almi),
me cague en l’hosti (Cas). Són molts i molt variats els renecs
formats a partir de l’estructura me cague en: me cague en la sombra
puta! (Barx), la sombra negra! (Tav), Judes (Xco), la sombra (Cas), la
mar (Xsa), la mar salâ (Ga), l’ou (Almo), cent déus (Almi), déu sagrat
(Almi), la mare de déu (Almi), Santa Pola bendita (Almi), la mare que
els va parir (Almi)…
cama! (Tav) Indica l’acte de marxar, referit a u mateix o a altri.
331

Terrés (1986:82).
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carall (Bell, Bjó, Vi, Dai) Pren les formes eufemístiques carai (Alf, Vi,
Fo) i caram (Raf, Ador, Fo, Ròt).
catso! (Raf) Expressa sorpresa, admiració.332
collons! (Ga, Bdrà, Bpx, Raf, Bjó, Ador, Alf, Lloc), colló! (Raf, Pra,
Dai, Mi) i els eufemismes botons (Raf, Po, Ròt), botó (Bjó, Cas),
collins (Po, Dai), collinsos (Bfró). Reforçat també amb el prefix re: recollons (Po).
ei, clar! (Alf) Indica contrarietat, desaprovació.
el tio verga!/ el tio fotre! / el tio bossa!/ la tia escófia! / la tia xufa! / la tia
figa! (Tav) Renecs adreçats a home o a dona formats pel mot
tio/tia seguit d’alguna paraula referida als genitals (verga, xufa,
figa, bossa), de caràcter sexual (fotre) o referida a la poca
intel·ligència (escófia). Puntualment, a la Valldigna, s’utilitza el so
collons (‘el senyor’, propi de Cullera i altres pobles del nord) i no
tio.
equiliqüè! (Alf, Raf) Com indica Colomina (1991:179) és un
italianisme (< eccolo qua, ‘vet-lo ací, vet-ho ací’) molt escampat
en valencià (la Marina Baixa, l’Alcoià…) i ja documentat a
mitjan segle XIX en l’obra d’Eduard Escalante. Indica
conformitat o acord amb alguna cosa o amb algú.
eu! ['εṷ] (Si, Barx, Xco, Mi); ['eṷ] (Barx, Xsa, Bpx, Raf, Bjó, Ador,
Alf, Dai, Pi, Ol) És una altra de les interjeccions cèlebres, usual
a diversos pobles (Si, Barx, Bpx, Alf, Pi, Ol…). Els pobles
veïns de Simat han fet escarni de l’ús freqüent de la interjecció:
eu, a Simat a peu! Pot tenir valors diversos (sorpresa,
contrarietat, marcador discursiu…): “Eu! sí que serien bons als
atres!”, “Eu! Jo l’atre dia…”, “Eu! Ara jo m’ho menjaré!”.
fotre! (Pra, Po)
hòstia! (Almi) Paraula d’àmbit eclesiàstic que ha generat diversos
eufemismes: hosti! (Dai, Cas), hòstic (Almi), hòstric! (Dai). Sovint
reforçada amb el prefix re-: rehòstia (Raf).
mare! (la Safor), ara mare! (Po, Xco, Lloc, quan una cosa es fa quan es
considera que ja és tard), mare meua! (Po, Ol), ai, mare! (Cas, Fo),
ai mares! (Grau) Interjeccions formades a partir de mare amb
significats variats: sorpresa, contrarietat, temor…
mel! (Almi, Gua), mel de romer! (Tav) Indica que alguna cosa o situació
és òptima.
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Sobre aquesta paraula, vg. Beltran (2011:101) i Martí (2006:163).
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nyas! (Bpa, Raf, Bjó, Gua), jas! ['jas] i ['as] (Mi) Expressa sorpresa.
Els pobles veïns han fet escarni del costum dels veïns de
Miramar de dir “jas!” o “jas, xi!”.
redéu! És una de les més usuals a tota la comarca. Sovint reforçada
com a ah, redéu! (Fo, Almo). Pren les formes eufemístiques
redell! (Raf, Cas), ah, redell! (Raf), ah, redénia! (Raf).
reguitza! (Xsa) Interjecció formada a partir de guitza amb el prefix re-.
Expressa sorpresa, enuig… L’arreplega el DCVB en les
rondalles mallorquines sense el prefix. Martí (2006:304) mostra
que també la utilitzaven autors valencians del XIX.
revirot! (Barx) Intensiu de virot, mot que designa el penis: “Revirot,
revirot!/ revirot quina centella!/ que el polit el volien/ per a fer-se una
paella”.
senyor! (Raf), ai senyor! (Cas), Cristo! (Raf), alabat siga Déu! (Dai), dimoni!
(Tav) Són interjeccions basades en el món eclesiàstic però que
no prenen un to malsonant.
si mai! (Mi) Utilitzada per verificar que allò que s’ha dit és cert. A
Oliva utilitzen “sí fa”.
so! (Bfró, Pla, Xsa, Real, Pma, Alf, Real, Pi), xió! (Si, Bdrà), sió! (Raf),
xiò! (Bpa), xo! ['ʃɔ] (Si, Xco), xo! ['ʃo] (Bell, Real, Ol), xia!
(Almo), sia! (Bjó), xiaó! (Grau), siaó! (Barx, Pra, Bjó), siauó! (Tav,
Vi), xiauó! (Alqu, Gua) o! (Ga), uo! (Po, Cas, Lloc), para, uo!
(Ador) Crit per a fer aturar les bèsties de càrrega.
tita, tita! (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Cas, Lloc, Fo); titititit! (Bfró, Si, Barx, Pi, Ol), pull, pull!
(Si, Xsa, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Real, Alf, Ròt, Dai, Gua, Mi)
Crit per fer acudir les gallines.
toca!/ toca, toca!/ toca, ves!/ toca, aneu! (la Safor), xi, toca, xi! (Mi):
Aquesta interjecció té associats diversos significats: indica
rebuig (toca, vés!), sensació d’alegria o satisfacció (toca!), conhort
de cara a una altra persona (toca! No faces cas!).
uix! (Tav, Xsa, Almo, Pma, Vi), oix! (Bfró, Xsa, Fo, Pi), oixe! (Tav, Si,
Xco), uixe! (Pla, Barx, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Ador, Ròt, Almi,
Lloc, Dai, Gua), uixa! (Pra, Fo), aüix! (Real, Vi) Crit per
espantar els animals. A partir d’aquesta interjecció s’han format
els verbs oixar/ ahuixar/ uixar.
xape! (Tav, Si, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Bjó, Vi, Gua, Pi), sape!
(Tav, Si, Ol); txape! (Pla, Raf), xap! (Barx, Xsa), xap d’hi (Xsa)
xapi! (Xco, Po), xispa! (Pra) Crit per espantar els gats. xape, xap,
i xap d’hi són conegudes també a la Marina Alta i la que
presenta africada inicial, segons el DCVB, ho és a Xàtiva i a
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Gandia.333 Els pobles que no anomene ací opten pel genèric
uix! i variants, com fan tots els de la Vall de Vernissa.
xe! Predomina la pronúncia ['ε] (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Bpx,
Bell, Raf, Bjó, Ròt, Almi, Vi, Dai); ['e] (Pla, Xco, Bpx, Bell,
Raf, Ador, Alf, Vi, Dai) i ['i] (Bfró, Mi, Ol). És potser la
interjecció valenciana més coneguda, amb un gran ventall de
possibilitats semàntiques i de pronúncia. Ja deixava constància
de l’ús a Tavernes Vicente Grau (1927:82): “al clásico «ché»
valenciano sustituye el «chi», expresión, si se quiere, más familiar
y cariñosa”. Segons Coromines, la forma del Pla és la pròpia de
la ciutat de València i rodalia fins a les Riberes i xi! és comuna
tant a la Plana de Castelló com al sud del País Valencià. Els
pobles veïns han fet escarni del costum de dir “xi!” o “xi, toca,
xi!” dels miramarins.
xet! ['et] (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Raf, Dai, Gua, Ol) Crit
genèric per cridar un gos. També usual a la Marina Alta segons
l’ALPI, però no en la resta del País Valencià.334 És molt més
general geogràficament el crit per espantar aquest animal: xitxo!
xico!/xica! S’usa com a vocatiu: xica, veges! Xico, que has fet?, xico, vés!
(Raf).
Unes altres interjeccions també usades, però més generals, són mare
de Déu! (sovint pronunciat maedéu!) i variants (la mare de Déu santa!, Bfró, Raf;
maredeusenyor! Raf, Pi); bo! (‘d’acord’, ‘adéu’), ale! (‘adéu’), au! (‘anem’, ‘adéu’),
mira! (sovint ira!), clar!, veges!, hala!, oi! ['ɔ], ['o], oh! ['ɔ], …

333
334

Colomina (1991:346).
Garcia Perales (1995:67).
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4. LÈXIC

En aquest apartat faig una arreplega de lèxic dels pobles estudiats. La major
part és el resultat de les entrevistes: si hi anote el nom d’un poble i no el
d’uns altres no vol dir, necessàriament, que siga una paraula que no es diu
als llocs no esmentats, sinó que només l’he sentida allà on indique.
Exemplifique les entrades amb frases tretes de les entrevistes, tot i que en
alguns casos ho faig amb fragments d’obres publicades per escriptors i
investigadors de la Safor o que han estudiat aquests pobles.
En el cas que hi haja diversos sinònims o geosinònims, només
definiré el que considere principal. Aquest portarà l’abreviatura SIN.
(sinònim) seguida de les paraules que tinguen el mateix significat. El mot
secundari remetrà al principal mitjançant l’abreviatura Vg. (vegeu), que
també faig servir per remetre allà on hi ha informació sobre alguna paraula.
No deixe constància de cap poble en els pocs mots que arreplegue de la
bibliografia sense haver-los confirmat en les entrevistes: així queden
diferenciats de tota la resta. Si alguna variant d’un mot (sobretot fonètica)
considere que té poca importància, la deixe en cursiva dins el parèntesi on hi
ha els noms dels pobles.
Algunes definicions són tretes dels diccionaris normatius (DIEC,
DNV) i del DCVB, les he modificades i adaptades. Els noms d’animals i
plantes s’han mirat amb detall per enllaçar cada nom popular amb la
definició que li correspon, encara que aquesta no siga la que arrepleguen els
diccionaris per aquell ésser. En general, no reflectisc ni elisions de /d/
intervocàliques, ni l’obertura en en-, em-, es-, eix-. Deixaré la transcripció
fonètica en AFI dels mots que considere que convé explicitar la
pronunciació. Aquestes mateixes indicacions són vàlides també per a
l’apartat cartogràfic.
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4.1. Les parts del cos, accions relacionades. Malalties. La família
abellir (Bfró) Venir de grat, despertar un desig o apetit. És sinònima
l’expressió tindre desig de (Bpa). Vg. apetir.
aborronar (Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Posar els
pèls de punta, fer posar la pell de gallina, per efecte d’una sensació física
o emocional (mapa 68). SIN. eriçar, eriçonar.
aconhortar (Si, Pla, Ol) Vg. conhortar.
acsiamo (Tav, Barx, Ga, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Almo, Bjó, Ador, Ròt, Cas,
Ol; ansiamo: Tav; [an'sjɔmo]: Lloc; [ak'sjɔmo]: Xsa, Vi; ecseamo: Grau;
[ekse'omo]: Bpa, Bell, Almo, Real) En estat molt lamentable, sobretot ple
de ferides o contusions. Deformació del llatí ecce homo. Vg. san llatze.
adobar-se (Tav, Xsa, Ròt) Curar-se o millorar, un malalt: “li (ha) provat lo que
li (ha)n fet i s’ha adobat” (Tav).
afallament (Tav) Vg. follament.
afònic (Tav, Bfró, Si, Barx) Privat de l’ús de la veu (mapa 69). Mot
parcialment desplaçat pels castellanismes acatarrat (Bfró, Si, Barx, Alf,
Ròt) i ancatarrat (Pla, Xco, Bdrà, Real, Ador, Cas, Almi, Lloc). SIN.
escanyat.
agemponar-se (Si, Pla, Barx, Lloc, Cas, Pma; angemponar-se: Cas, anjamponarse: Almi) Vg. aponnar-se.
agre (Tav) Enfadat: “Estava agre”.
agunsar (Po) Vg. engrunsar.
ahuixar (Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Ol;
[u'ʃaɾ]: Tav, Xsa, Pra, Alqu, Raf, Po, Fo, Dai, Mi, Pi) Fer fugir,
normalment un animal (mapa 70). SIN. oixar.
aidar (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Mi, Pi) Ajudar. A la resta de la comarca no
reconeixen el mot, que està quasi en desús a Tav, Barx i Ol i té més
vitalitat als altres pobles. És freqüent en l’obra del benifaironer Vicent
Pascual (1984, 1986).
aixar ([a'ʃaɾ], [a'aɾ]: Si) Vg. amutxar.
aixem Vg. eixem.
aixovar ([aʃu'a]: Bfró) 1 Aixovar, referit al conjunt de roba d’un nounat. 2
([aʃo'aɾ]: Raf; [aʃu'aɾ]: Bell, Pra, Alqu, Almo, Gua; [aʃo'aɾ]: Alf) Conjunt
de béns que s’aporten al matrimoni. Els informants utilitzaven dot i
recordaven l’ús antic d’aixovar. SIN. dot
albadet (Bfró) Taüt per contenir el cos d’un albat.
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alé (Tav, Bfró, Pla, Barx, Grau, Bdrà, Bell, Raf, Po, Lloc, Fo, Gua, Mi) Aire
que ix dels pulmons durant l’expiració (mapa 71). SIN. baf.
alficòs (Tav, Si, Barx; amficòs: Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa) Persona d’escassa
intel·ligència.
algunsar (Tav, Bpa, Almo, Bjó, Dai, Ol) Vg. engrunsar.
alifac (Tav) Malaltia o defecte, físic o moral: “Tot són alifacs a esta edat”.
alluntar (Barx) Allunyar: “No mos ham alluntat”.
amanéixer (Tav) Arribar, algú, a algun lloc on l’esperen.
ambotinar (Tav, Si, Bpx, Almo, Ador, Gua, Ol) Vg. amotinar.
aminat (Tav, Pla) Ple d’alguna cosa: “minaeta, la poma, de formigues”. SIN.
minat.
amotinar 1 (Tav, Bfró, Barx, Pra, Real, Po, Alf, Fo, Dai) Cascar: “quan no
amotina la major, són les altres dos les que amotinen; vinga punxar-se a
cada instant”.335 SIN. enguiscar. 2 (Tav) Incitar algú a fer alguna cosa:
“Un any es va amotinar en dos o tres: ne-mo’n a la vendímia”. SIN.
comboiar, ambotinar.
ampoinar-se (Bfró) Vg. aponnar-se.
amponnar-se (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol;
amponar-se: Ga) Vg. aponnar-se.
amuixcar (Pma) Vg. amutxar.
amutxar (Tav, Barx, Xco, Grau, Ga, Bdrà, Alqu, Bjó, Ador, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Dai, Gua, Pi, Ol; mutxar: Tav, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Raf,
Almo, Real, Po, Ròt, Fo, Gua, Mi) Incitar un animal, especialment un
gos, a atacar algú altre amb la paraula o apropant-lo a propòsit a la
víctima. SIN. aixar, amuixcar, atxar, atxutxar, oixar.
andariegar (Si) Vg. andoiar: “Com ara hui que anem al mercat, anem ací,
anem allà: mira, tot lo dia andariegant i total, no he fet res a casa!”.
Sembla un castellanisme més que no l’evolució d’andarega.
andoiar (Tav, Si) Anar d’ací i d’allà sense fer res de bo. SIN. andariegar.
animeta (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Ga, Bpx, Bell, Raf, Almo, Real, Bjó,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi) Vg. nineta.
antoixar (Tav, Pla) Fixar-se a algú una idea o suposició sense examen o
fonament sòlid.
apetir (Tav, Si, Pla, Barx, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Dai, Pi, Ol) Vg. abellir.
apitjar (Tav) Vg. espitjar 2.
apitonar-se (Tav) Arriscar-se a envestir coses difícils o perilloses.
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Sant-Celoni (2002:24).
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aponnar-se (Tav, Pra, Alqu, Almo, Real, Pma, també ponnar-se) Doblegar les
cames de manera que les anques toquen els talons (mapa 49). SIN.
ampoinar-se, agemponar-se.
apretar (la Safor menys Tav) Vg. espitjar 2.
arrendit (Tav, Pla, Bpx, Vi, Ol) Exhaust. SIN. baldat, cluixit,
desconjuntat, desfet, desringlat.
arrimar-se (Tav, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma,
Cas, Almi, Dai, Pi, Ol) Apropar-se: “arrimat a la mar estava tot de
dunes”.
arruga (Tav, Si, Xco, Xsa, Grau, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Ador, Alf, Cas, Lloc, Almi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Sovint en diminutiu:
arrueta. Vg. doga.
atabollat 1 (Bfró) Que té el cap torbat per l’acció d’un baf, fum, soroll, colp
violent o altra cosa. Format a partir de taboll, ‘fruita que encara no és
madura’. SIN. entabuixat, saràmbul, tarumbo, torbat. 2 (Bfró) Per
extensió, despistat, ignorant.
ataconat (Tav) Ple.
atibacant (Si) Molt ple. SIN. atibacat.336
atibacat (Tav, Barx, Alf) Molt ple. SIN. atibacant.
atxutxar (Tav, Pla) Vg. amutxar.
aücar (Ga) Cridar a un gos per incitar-lo a atacar o a lladrar: “Aücar al gos
pa que·s baralle o pa que lladre”.337
aufegar (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; fuegar: Pra, Cas) Vg. ofegar.
aufuegar (Si, Barx, Almi) Vg. ofegar.
aüssar (Tav, Si, Barx, Vi)338 Arreplegar una cosa cap arrere. Referit als
mocs, pren el significat d’agafar aire pel nas amb força per evitar que
isquen dels narius; a Si, també, referit a una persiana. A Beniarjó, referit a
la persiana, diuen alçar.
aventar-se (Si) Atacar (una persona o animal) a algú sobtadament, sense
que l’inciten a fer-ho.339
Trac
la
informació
de
http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/A/atibacat.htm (consultada el 10-122012) “les séquies estaven atibacant de residus”. Ho confirme en les entrevistes: “les
séquies estan atibacant, a tope”.
337 Pren un significat molt paregut al primer que arreplega el DCVB per aquesta paraula,
circumscrit a Mallorca.
338 Informació de Vilallonga treta de Mascarell (1977:233).
339 http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/A/abuixar.htm [consultat el 12-112012].
336
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avesper (Tav, Si, Bpa) Vg. vesper.
avort ([a'voɾt], [a'boɾt], [al'boɾt]: la Safor) Avortament. SIN. follament.
ba (Tav, Ròt) Besada, en llenguatge infantil. És la substantivació de
l’onomatopeia de la besada. Colomina (1986:672) l’assenyala com a
possible mallorquinisme. El DCVB (entrades ba i ma) el situa al Priorat,
l’Empordà, Mallorca i Menorca. També es diu a l’Alfàs, a Tàrbena, a
Bolulla340 i a Pedreguer. Amb el mateix significat s’utilitzen, també, els
diminutius de bes i besada. Hui en retrocés per la força del castellanisme
besito.
bacora (Tav, Bfró, Alqu, Almo, Vi, Gua) Eufemisme per genitals femenins.
SIN. clòtxina, figa, florí, fogó, parrús, parrussa, poma, xona.
badoc (Tav) Persona que bada, curt d’enteniment.
baf (Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai, Pi, Ol) Vg. alé.
baix del braç (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Alqu, Pma, Ador, Ròt, Lloc, Vi,
Fo, Ol) Aixella. És la forma tradicional a la Safor, actualment en procés
de desplaçament per sobaco i axila.
baldat (Alqu, Pra, Almo, Po, Ròt, Ol) Una malaltia, una fatiga excessiva,
etc., deixar (algú) tolit, com tolit. SIN. arrendit, cluixit, desconjuntat,
desfet, desringlat.
ballador de l’anca (Tav, Si, Pla, Fo, Pi, Ol; l’anca: Xsa, Mi) Pelvis. Perífrasi
que fa al.lusió als moviments que suposadament ocasiona aquest os quan
caminem o ens movem. A la resta de la comarca els informants només
coneixen cadera (la Safor).
bambau (Tav, Barx) Babau, curt d’enteniment. Variant de babau.
baquejar-se (Tav) Riure molt: “es baquechaben de riures”.341
barraco (la Safor menys Tav, Si) Dent supernumerària que creix damunt les
altres, sobredent. SIN. barracó.
barracó (Tav, Si) Vg. barraco.
barro (la Safor, sovint en diminutiu) Gra, erupció cutània.
barruga (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Ga, Bpx, Dai, Gua, Mi,
Bell, Pra, Bjó, Ròt) Berruga (mapa 23). SIN. borruga.
batecul (o baticul, vg. apartat 2.1.2.f.) Colp donat al cul.
bec (['bεk]: Bfró) Babau, curt d’enteniment. A Gandia, Xàbia i Gata, mec.342
becadeta (la Safor) Dormida curta, sobretot referit a la migdiada. Vg. fer el
premigjorn.

Colomina (1991:105), Beltran i Herrero (2011:108).
Chova (1909:5).
342 Beltran (2011:125), Giner (2007) i DCVB mec.
340
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beneït (Barx, Bdrà; benaït: Bfró) Beneit, de geni dòcil, crèdul, dèbil de
caràcter. SIN. benigembla.
benigembla (['e]: Xco, Cas, ['ε]: Alqu, Almi) Vg. beneït.
bes (Tav, Bfró, Ol) Vg. besada.
besada ([be'za]: la Safor menys Tav, Bfró) Acte de besar. Tot el valencià
central i part del septentrional utilitzen bes, mentre que en valencià
meridional alternen bes i besada. De fet, la frontera entre ambdós passa
per la Safor (mapa 72).343 SIN. bes.
blanet (Barx, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Alf, Cas, Almi, Lloc,
Mi, Ol) Bla, tou. Alguns pobles costaners i del nord substitueixen aquest
mot per moll, igual com fa el valencià central; la resta, mantenen blanet i
connecten amb bla/blan/blanet, formes de la resta del País Valencià.344
SIN. moll.
blau (Raf, Real) En l’expressió estar blau, tindre molta fam. És sinònima vore
ànimes (Tav, Po).
blaüra (Tav, Bpx, Pma, Ador, Cas, Vi, Dai, Gua, Ol) Morat, hematoma.
Derivat de blau, que té el significat d’hematoma en altres punts del
domini lingüístic català. És més comuna a tota la comarca moraüra.
També és general rojura, per a taques rojoses en la pell. Vg. moradura.
blavet “La inmigración «golondrina» la efectúan los braceros procedentes
de la región de la Marina y huerta de Gandía, que en gran número
acuden con motivo de la plantada y siembra del arroz, y a quienes el
vulgo conoce con el nombre de blavets”.345 Aquesta denominació era
idèntica a la Ribera del Xúquer.346
boig (Bpa, Ròt) És viu aquest mot, gens comú en valencià general, en
alguns dels pobles. SIN. grillat, tronat.
bolo (Tav) Disgust: “Vos va passar bon bolet an lo pardalet, que se’l van
minjar”.
bony (la Safor) Protuberància, especialment la produïda en alguna part del
cos per una contusió. SIN. gínjol.
Vg. ALDC I, mapa 3.
Vg. ALDC V, mapa 1047. Hi ha poques excepcions tant en meridional (moll a la
Font de la Figuera) com en central (blanet a Alzira, Alberic i Torís).
345 Grau Bono (1927:97).
346 Cortés (1952:8) “blavet: obrer agrícola natural de la comarca valenciana de la Marina
que immigra temporalment a la Ribera del Xúquer per treballar en la sega i la batuda de
l’arròs”. El llibre de converses amb Josep Camarena d’Ignasi Mora (1988:247) ho aplica
més bé a la gent de poble del sud de Gandia en oposició als de la capital comarcal:
“blavet, adjectiu que s’aplicava als que eren de poble”, “sempre hi ha hagut ací una
guerra i un menyspreu entre la capital i la resta dels pobles, entre els pixavins i els
blavets” (1988:181).
343
344

245

bord (Bfró, Barx, Bdrà, Cas, Lloc) Que actua amb malícia. SIN. dimoni,
desimbolt, ferrabràs, maleit, queferós.
borruga (Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc,
Almi, Vi, Fo, Pi, Ol). Vg. barruga.
botó (Tav) Disgust.
bragat (Pra, Ròt) Fort, enèrgic, corpulent.
braó (Tav; bragó: la resta de la Safor) Part del braç compresa entre l’espatla i
el colze. Segons l’ALDC347 a Simat també es diu bola, que és el nom que
es dóna al bíceps contret.
brossa (Tav, Si, Pla, Barx, sovint brosseta) Porció menuda, subtil d’alguna
cosa, que sol entrar dins l’ull. A partir d’aquest significat es forma la
parèmia “donar més pena que una brossa en l’ull” (Tav, Si, Ador, Dai).
L’anomenen parpalla a Si, Almi, Fo, Dai, Gua, Mi; palleta a Grau, Bell,
Pma, Almi, Ol; busca a Xsa i pallorfa a Po, Gua. Busca coincideix amb el
que es diu a les Illes Balears i al sud d’Ontinyent, Muro i Tàrbena
(ALDC), però no amb els pobles veïns. A diverses localitats prefereixen
m’he cegat (Alqu, Almo) o m’he encegat (Po, Pma, Ador, Fo, Ador) a
l’estructura m’ha entrat (una cosa) a l’ull.
bufa 1 (la Safor) Ventositat que s’expel·leix sense soroll. 2 (la Safor)
Eufemisme per borratxera. SIN. catxirulo, merla, mona, nano, pet,
pinyó, trompa.
bufador [bufa'oɾ] (Barx) Bravejador, jactanciós. Format a partir de bufar ‘Fer
ufana, fer ostentació de riquesa, poder’. SIN. bufaner, bufó.
bufaner (Si, Bpa, Bell) Vg. bufador.
bufó (Tav, Si, Bpa) Vg. bufador.
buganya (Pra, Fo) Crosta d’una ferida. “M’haveu descorfat la buanya”.348
cabell (Barx, Ga, Bell, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma, Alf, Fo, Dai, Mi) Vg.
monyo.
cacaua (Xsa, Xco, Bpa, Bdrà, Almo, Almi, Fo, Dai) Eufemisme per penis.
Sovint usat en diminutiu en llenguatge infantil. Vg. piu.
cagallonada [kaγaʎo'na] (Tav) Caguerada grossa. Format sobre cagalló. SIN.
mollonada,
pasterada,
merderada,
panderada,
pandoca,
pandocada.
caganiu (Si, Dai) Xiquet que no creix.
cagatxola (Tav, Barx; cagatxoles: Bfró, Alqu, Ròt, Fo; cagaixoles: Pma)
Eufemisme per diarrea. SIN. diarrea, caguetes.
caguerada [kaγe'ɾa] (la Safor) Excrement.

347
348

ALDC I, mapa 97.
Escrivà (1987:56).
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caguetes (Si, Barx,349 Xsa, Bpa, Raf, Pra, Almo, Almi, Lloc, Vi, Fo, Ol) En
la locució anar de caguetes eufemisme per diarrea. Uns altres sinònims són
anar de cagueroles (Ador), fer moll (Pla), fer blanet (Barx), anar llaugeret (Bfró),
anar llarguet (Xco), tindre el cos llarg (Gua), anar corrent (Almo, Real), anar de
correntilla (Alf) i xurrut (Pi). SIN. cagatxola, cagatxoles, diarrea,
diarrera.
calbissó (pron. [kalvi'so], Almi) Calbot. Vg. trompada.
callo (la Safor) Calls. A Benifairó, també durícia. L’ALDC va arreplegar
durellons a l’Alqueria.350
camallada [kama'ʎa] (la Safor) Passa llarga. SIN. camallongada.
camallongada (Xco) Vg. camallada.
camejar (Tav, Si) Caminar, passejar.
camisol [kami'zɔl] (Barx, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Despullat, sense roba.
És el mot més usual als pobles de la Vall de Vernissa, mentre que a la
resta de la comarca predomina nuet o en conill.
canari (Pla, sovint canariet) Eufemisme infantil per penis. Vg. pelila.
cap de vena (Si) Xicoteta dilatació capil·lar que produeix una taqueta roja
en la pell.
carassa (la Safor) Ganyota.
carbonada [kaɾbo'na] (Valld, Xsa, Grau, Raf, Pra, Alqu, Almo, Ròt, Lloc,
Fo, Mi, Ol) Primer excrement d’un infant després de nàixer.
carpit (Ol) Molt prim.351
carpó (Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Bdrà, Alqu, Raf, Real, Pma, Ador, Vi, Po,
Fo, Pi, Ol) Vg. crepó.
cascar [kas'kaɾ] i [kaʃ'kaɾ] (Valld, Ga, Bpa, Bell, Pra, Vi, Pi) Molestar algú
altre amb la finalitat de fer-lo enfadar. SIN. enguiscar, fer l’esqueta,
incomodar, punxar.
cascarró (pron. [kaska'ro] o [kaʃka'ro], Tav, Pla, Xco, Xsa, Ga, Raf, Almo,
Bjó, Pma, Ador, Ròt, Almi, Vi) Colp al cap. SIN. topoló.
casconelles (Tav, Bell, Almo, Bjó, Fo, Po, Ròt) Vg. cosconelles.
castanyut (Bfró) Molt lleig: “una persona mal feta, castanyuda”. SIN. cruel.
catxassa (Si) Calma, lentitud excessiva, en l’expressió tindre catxassa.
catxirulo (Xsa, Dai) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, merla, mona,
nano, pet, pinyó, trompa.
cegar (Bdrà, Alqu, Almo) Vg. encegar.

També és un malnom a Tavernes (Terrés 1986:81).
ALDC I, mapa 177.
351 Sobre els significats que pren el mot, vg. Colomina (1991:146-147).
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cercadits (Tav, Bfró, Barx, Xco, Grau, Bdrà, Raf, Bjó, Pma, Cas, Vi, Gua,
Mi, Ol; pron. çarcadits, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Po, Alf,
Ròt, Almi, Lloc, Dai, Gua, Pi) Vg. rodadits, panalí.
cerquillo (la Safor menys Tav, Bfró i Pla) Vg. franja.
ces (Tav, Xsa, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Bjó) Anus. SIN. florí, fogó.
clau (la Safor) Ullal.
claümat (Pi) Adolorit.352
clossa (la Safor; closa a Xco, Bpa, Bdrà, Real, Dai, Gua, Mi) Crossa,
especialment la que es recolzava a l’aixella. Sembla que l’aparició de les
noves crosses més curtes ha afavorit la substitució del mot patrimonial
pel castellanisme muletes, que s’aplica al nou objecte, mentre que crosses ha
quedat fossilitzat per la gent major com a nom del referent antic.
clòtxina (Si, Fo) Eufemisme per genitals femenins. Vg. bacora.
cluixit (la Safor, sovint pron. cloixit) Cruixit, molt cansat, extenuat. SIN.
arrendit, baldat, desconjuntat, desfet, desringlat.
coent (Pla, Barx, Ròt) Lleig. Format metafòricament a partir de coent, ‘que
cou o produeix una sensació anàloga’.
comboi 1 (Tav, Bfró, Almi, Lloc, Fo) Il·lusió. Mot molt comú arreu de la
Safor, així com els derivats comboiar (Ga, Alqu, Almi, animar algú a fer
alguna cosa), comboiador (persona que comboia els altres): “El comboi que
tenia!”, “al xiquet, me’l vaen comboiar”. 2 (Bpa) Colla, grup d’amics:
“ens trobàvem per colles adolescents, combois de pasqua, festes
socials”,353 “jo estava en el comboi”.
comprar (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Raf, Vi, Mi) Engendrar un fill. En
conseqüència, compradora significa ‘embarassada’. “Si no s’olvidara no (e)n
compraríem més” (Mi).
conhortar (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bjó, Po, Ròt, Gua, Mi, Pi) Fer passar
la pena a algú dient-li paraules encoratjadores.
consellet (Ol) Vg. escolt.
corfa (Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Pma, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. crosta.
corrí (Alf) Vg. gorrí.
corrinxet (Bfró) Vg. gorrí.
corrit (o corric, Ròt) Vg. gorrí.
cosconelles (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra,
Alqu, Raf, Real, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi,
També
viva
a
Oliva
segons
http://parladoliva.blogspot.com.es/2013/06/claumar.html [consultat el 15-10-2015],
on el defineixen com a “Mossegar amb els ullals, amb els claus; deixar senyal, ferida o
lesió produïda amb les dents incisives. Referit sobretot al mos dels carnívors.”.
353 Piera (1982:61).
352
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Pi, Ol) Sensació experimentada en certs llocs del cos quan són estimulats
lleugerament pel tacte, la qual cosa provoca rialla. En alguns pobles els
jóvens la substitueixen pel quasisinònim picoretes. (mapa 40). SIN.
casconelles, picoretes.
costella (la Safor) Refereix als ossos de la cavitat toràcica de persones.
Poden denominar les del porc xulla (Bfró) i costella (Pla, Ga, Almi, Vi, Fo,
Ol). A la Marina Alta, xulla també pot referir als ossos de les persones
(ús que fa esporàdicament una informant de Tav).354
costra (Tav, Bfró, Alf, Ol) Vg. corfa.
crepó (Ga, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Copró, part inferior de l’espinada o,
per extensió, espinada en general (mapa 73). SIN. carpó, escarpó,
tarpó.
crosta (Xsa, Bdrà, Bpx, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ròt, Vi) Capa seca que es
forma damunt una ferida que està en camí de guarir-se. SIN. corfa,
costra.
cruel [kɾu'εl] (Bfró) Molt lleig. Localisme de Benifairó. Sembla que hi ha
hagut un desplaçament semàntic de la lletjor de la personalitat d’algú a la
del seu aspecte físic: “Que cruela eres!”. SIN. castanyut.
culet 1 (Bfró, Gua, Pi) Eufemisme infantil per penis. Vg. pelila. 2 (Xco,
Pma, Ròt, Ol) Eufemisme infantil per genitals femenins. Vg. parrussa.
curro (Barx, Xco, Xsa, Bpx, Bell, Alqu, Almo, Real, Pma, Cas, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi) 1 Persona a qui manca un braç. És general en valencià,
normalment oposada a manco perquè a aquest últim només li falta la mà.
2 (Almi, Lloc) Vg. gorrí.
deng ['dεŋk] (Tav) Colp: “Em vaig pegar un deng”. Mot onomatopeic.
desacupar (Si)355 Parir.
desbelitat (Si) Famolenc. SIN. blau, emfambrat, desmaiat, desmadeixat.
descabestrat (Alf) Desbaratat, que parla o obra en forma exagerada o poc
raonable. Vg. destrellatat.
desconeixementat [deskoniʃimen'tat] (Barx) Que no té coneixement. Vg.
destrellatat.
desconjuntat [diskoɲun'tat] (Si, Barx) Molt cansat, cruixit.
desenquetar-se [dezaŋke'taɾse] (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Mi, Pi) Vg.
desinquetar-se: “i tu, veent-ho i refrenant-te, mossegant-te els punys i
desenquetant-te”.356
desfet (Tav, Xco, Pma, Vi) Molt cansat, adolorit.
Vg. Beltran i Herrero (2011:88) i Beltran (2011:106).
Segons ALDC III, mapa 478.
356 Sant-Celoni (2002:88).
354
355
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desficaci 1 (Pla) Disbarat; cosa feta o dita contra la raó, fora de propòsit. 2
un desficaci (Pla) Gran quantitat d’una cosa.
desficaciat (Xsa, Grau, Bpa, Ròt; desficassat: Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Fo,
Dai, Gua, Ol) Que no té ficaci. Vg. destrellatat.
desgarbat (Si) Mancat de gràcia. A Palma em diuen mal engarbâ.
desimbolt [deziɱ'bɔlt] (Bfró, Pla, Grau) Que no està quieta, una persona,
que no para de fer coses, de moure’s, etc. El significat d’aquest mot no
coincideix amb el que fixen els diccionaris.
desinquetar-se (Si, Pla) Enutjar-se. A la Marina Alta es forma,
majoritàriament, sense el prefix des-: enquetar-se, que és com es diu a Oliva
i Guardamar (mapa 37). SIN. desanquetar-se, enquetar-se.
desllapissar pron. 1 (Tav; desllepissar: Bfró, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Bjó, Alf, Cas,
Vi) Desfer-se d’algú o d’alguna cosa que impedeix actuar o que molesta:
“pareix que ja m’havaja desllapissat del co(n)stipat” (Alf). Colomina
arreplega despellissar a la Font, forma que coincideix amb la de Mallorca
(vg. DCVB), explicable com a metàtesi o com a possible mallorquinisme.
En el mateix sentit apunta la segona accepció d’aquest mot. 2 (Pma:
despellissar) Pren un significar metafòric semblant al que el DCVB
arreplega a Mallorca: ‘llevar la pell, escorxar: “quan a uno li sumben molt
diuen que l’han despellissat, l’han deixat net” (Pma).
desmadeixat [dezmae'ʃat] (Tav) Molt cansat, defallit. SIN. blau,
emfambrat, desbelitat, desmaiat.
desmaiat (la Safor) Famolenc. SIN. blau, emfambrat, desbelitat,
desmadeixat.
desmanotat (Tav) Faltat de traça en les mans, inhàbil, que fa les coses
arreu.
desmedrada [dezme'dɾa](Tav) Hèrnia que ix entre el melic i els engonals.
despagat (Tav, Dai) Disgustat, decebut.
despartir (Tav) Separar persones o animals que estan fortament agafats i
fan esforços per estar-hi, siga per barallar-se, siga per demostrar-se amor,
etc. SIN. dissiparar.
despepitar-se (Tav) Cansar-se molt.
despullat (Valld) Sense roba. Són sinònims nuet, en conill i camisol.
desringlat (Bpx, Alf, Cas) Molt cansat, exhaust, adolorit. SIN. arrendit,
baldat, cluixit, desconjuntat, desfet.
desseguidat (Si; dessiguidat: Tav, Bfró) Mancat de trellat, de sentit comú.
Segurament evolucionat des del sentit ‘sense seguida’ fins al de ‘sense
trellat’. Vg. destrellatat.
destarifat (Alf) Desbaratat, que parla o obra en forma exagerada o poc
raonable. Vg. destrellatat.
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destrellatat (la Safor) Sense trellat. SIN. descabestrat, desconiximentat,
desficaciat, desseguidat, destarifat, tarambana.
desvanit (la Safor) Content, satisfet: “jo el vaig fitar amb aire triomfal i li
vaig dir tot desvanit…”.357 S’utilitzen com a sinònims pagat i satisfet.
diarrea (o diarrera, la Safor) Vg. apartat 2.2.3.d. SIN. cagatxola,
cagatxoles, caguetes.
dissiparar (Si)358 Separar. L’ALDC ho arreplega referit a un matrimoni.
Format per assimilació vocàlica a partir de separar>desseparar. SIN.
despartir.
dit gros (la Safor) Dit polze. Només tenen nom aquest, el menut i el
d’enmig, anomenat del mig (Bfró, Bpa, Pra) i d’enmig (Bpa).
dit xicotet (Tav, Si, Pla) Dit menut. SIN. gorrí.
doga (Po, Pma, Ador, Ròt, Almi, Vi, Ol) Acumulació de carn formant un
plec, per excés de greix (mapa 74). SIN. arruga, tavella.
dolent 1 (Tav) Adolorit: “Estava dolent de l’asquena”, “com tens que anar
aixina, tota dolenta?”. 2 (Bdrà) Que fa dolor: “m’ha picat un leacrà: això
és molt dolent!”.
dot (la Safor) Conjunt de roba d’ús personal i de la casa que s’aporta al
matrimoni. “el dot de Maria Figot”, “a l’olor del dot acudix el borinot”
(Tav); “a l’olor del dot ve el ninot” (Bfró). SIN. aixovar.
dret (Bfró, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Real, Bjó, Pma, Cas, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi)
Dempeus (mapa 75). SIN. parat, plantat.
dur 1 (Tav, Ga) Major, d’edat avançada: “Es va casar dureta”, “quan es van
casar sum pare ja era duret, i sa mare també”. 2 (Barx) Sord.
eixem [a'ʃem] (Tav, Xsa, Bpx) Distància que hi ha entre l’extrem del dit
polze i el del dit índex posats tan separats com siga possible. SIN. xam,
xem.
embeltir (Mi) Endormiscar, ensopir.359
emfambrat (Tav, Bfró, Xsa, Bpa, Pma, Fo, Gua, Ol; alfambrat: Alqu)
Famolenc. SIN. blau, desmaiat, desbelitat, desmadeixat.
encabotar-se (Tav, Bfró, Barx, Xco, Bpa, Almo, Real, Fo) Entossudir-se,
agafar una idea forta, obstinar-se. També encabotat.
encaradís [aŋkaɾa'is] (Ol) Capriciós, que s’entesta en una idea forta o en un
desig insistent, sovint de cara a una altra persona. També viva a la Marina
Alta.360
Fons (2012:21).
Segons ALDC III, mapa 470.
359
També
s’utilitza
a
Oliva,
segons
http://parladoliva.blogspot.com.es/2011/05/embeltir-se.html [consultat 15-10-15]
360 Vg. Beltran (2011:119).
357
358
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encegar (Xsa, Bpx, Po, Pma, Ador, Fo, Gua) Fer perdre momentàniament
l’ús de la vista, sovint per la presència d’alguna partícula a l’ull.
encendrada (Raf) “Unir de noche los domicilios de los ex-novios, recién
rotas sus relaciones, con un rastro de ceniza negra de los molinos (fer
una ensendra), huellas que diligentemente procuran borrar las víctimas
en cuanto se aperciben, mientras provocan la jocosidad de los
circundantes”.361
encondolit (Ròt) Adolorit.
enconet (Tav, Pra) tindre l’enconet de i estar enconat de signifiquen ‘tenir ganes
de’: “té l’enconet de vindre ací”, “està enconat d’anar allà”. Enconar és
‘posar mel o altra cosa suau en el paladar d’un nounat per fer-li prendre
el gust de mamar’.
encreuellar (Bpa) Encreuar-se els peus, enganxar-se un amb l’altre mentre
camina algú. SIN. encrevallar.
encrevallar (Tav)362 Vg. encreuellar.
endenyar (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Ròt, Fo, Pi, Ol) Infectar.
endongar (Tav, Si) Encolomar una cosa a algú: “Una cosa que no el fa
efecte, li ho vens, li ho barates… li ho endongues!”.
enduviat (Tav, Bfró, Xsa, Ol; entuviat: Barx, Xsa, Bell, Raf) Arreglat,
pentinat, ben vestit.
enfit (Xeresa i tots els pobles al sud d’aquesta) Indigestió, empatx (mapa
76). SIN. parada.
enfugir-se (Bfró, Bpx, Almo, Fo, Dai, Gua, Mi) Fugir-se’n. “els conills li
se’n vaen enfugir”, “s’han enfugit”
engarrofar-se (Tav, Ol) Ennuegar-se.
engarrotat (Bfró, Si, Pla, Ga, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai, Mi, Ol) Que, una articulació,
temporalment no té capacitat de moure’s o li costa fer-ho, sobretot
referit als dits de les mans, perquè poc abans s’ha estat fent força durant
temps. SIN. engarxat.
engarxat (Tav, Si, Barx, Xsa, Raf, Xco, Bpa, Po, Fo; enganxat: Bfró, Si, Xsa,
Bdrà, Cas) Vg. engarrotat.
engatinyar-se (Raf) Gatinyar-se, discutir: “mos vàem engatinyar”.
engrunsar (Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Ga, Alf, Ròt, Cas, Lloc) Transmetre
un moviment de vaivé a un cos suspés.363 A partir d’aquest verb i les
variants que arreplegue es formen agunsaora, algunsaora, engrunsaora i

Grau Bono (1927:81).
Pren la mateixa forma a Alcoi: vg. DCVB, “encreuellar”.
363 Variant usada per Clar (1992:515): “que s’agrunsa dins la nit”.
361
362
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esgunsaora per designar la ‘corda penjada pels dos caps, i enmig de la qual
asseient-se es poden engronsar’. SIN. algunsar, agunsar, esgunsar.
enguiscar (Pla, Grau) Irritar alguna persona. En la variant enguiscar s’ha
produït una analogia amb enviscar, caçar amb vesc. SIN. cascar,
enguisnar, enviscar, fer l’esqueta, incomodar, punxar.
enguisnar (Ga, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Vg. enguiscar.
enquetar-se (Gua, Ol) Vg. desinquetar-se.
enravenat (pron. [anreve'nat], Raf, Ròt, Vi, Ol) Rígid per efecte del fred.
enrònia (Tav) Mania, quimera: “en esta enrònia m’he alçat”.364
enrossinar [anrusi'naɾ] (Tav) Enardir-se.
ensomiar (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Raf, Pra, Real, Bjó, Cas, Ol) Somniar.
ensòmit (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Real, Ròt, Cas, Vi, Ol)
Somni.
entabuixat [antebu'ʃat] (Tav) Vg. atabollat 1.
entaular-se (Bfró) “A parts del P. Val. i Mall. entaular-se es diu amb el sentit
d’encalmar-se o quedar estacionari un mal, el temps […] «si s’hi posa
ulivarda, el mal amb el suc ja no s’endenya; o si ja està endenyat,
s’entaula» Benifairó de Valldigna”.365
entresuar (Tav, Gua) Suar un poc.
enviscar (Tav, Bfró, Barx, Bpx, Raf, Alqu, Dai, Mi, Ol) Vg. enguiscar.
enxancat (Bjó) Eixancat, amb les cames obertes.
eriçar [aɾi'saɾ] (Tav, Bfró, Grau) Vg. aborronar.
eriçó [aɾi'so] (Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Raf, Ròt, Lloc, Fo) Vg. tremoló.
eriçonar [aɾiso'naɾ] (Tav, Si, Xco, Bell, Raf, Almo, Fo) Vg. aborronar.
esbalaït (Tav) Atònit, estupefacte. “M’ha pegat un tro que m’ha quedat
esbalaïda” (Tav), “Esbalair.- Pasmar, asombrar. También he oído
pronunciar este verbo en sentido de fatiga, cansancio”.366
escalivat (Tav, Barx, Xsa, Bpa, Ròt, Ol) Amb recel, desconfiança o por
d’una cosa per l’experiència passada. SIN. escamat.
escamar 1 (Ga) Difondre, una informació: “heu vaen escamar”. 2
Preocupar: “Ché, asó dels recaets a l’ama ya m’está escamant a mí”.367
escamat (Bpa) Vg. escalivat.
escamós (Pla) Que produeix rebombori, escama: “un parlar molt escamós”.
escanyat (Xsa, Bpa, Pra, Alqu, Raf, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. afònic.

De l’escriptor gandià del XIX Josep Felis (2002:92).
DECLC VIII, pàg. 352.
366 Signa “J. del C.”, anotació sobre “la huerta de Gandía”, secció “Recogiendo fichas”,
Las Provincias, 12-11-1934.
367 Ferrer (1932a:5).
364
365
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escapbussó [askabu'so] (Bjó; cabussó: Bjó, Mi) Fet de tirar-se de cap dins de
l’aigua, capbussó.
escarda (Pla, Bell, Pra, Alqu, Raf, Dai, Mi, Pi) Vg. esquerda.
escardalenc (Tav, Ga, Real, Lloc, Mi) 1 Maleducat, curt de geni. 2 (Xsa,
Ador) Persona prima i alta. “Un home bru i escardalenc”, “alt i
escardalenc”.368
escardussó (Si, Ròt) Marmoló fort. SIN. marmoló.
escarotat (Tav, Grau) Avalotat, sorollós: “Les egües paren més escarotaes”.
Format sobre escarot.
escarpó (Tav, Barx, Xco, Xsa) Vg. crepó.
escarramallat (Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Real, Bjó,
Ador, Ròt, Cas, Vi, Fo, Mi, Ol; escaramallat: Tav) Eixancarrat. SIN.
espatarrat.
escarranyada [askara'ɲa] (Tav) Escanyat: “Tinc la gola escarranyà”.
escarrifar (Xsa) Vg. esmussar.
escófia (Tav, Pla, Ròt) Dona poc intel·ligent, ingènua. Ho sent en
interjeccions: “Escófia!”, “la tia escófia!”.
escollar-se (Tav, Dai) Acovardir-se: “vinga, xicones, canteu. Canteu,
canteu, no s’escolleu, que el muntó ja amaina”.369
escolt (la Safor menys Ol, normalment, escoltet) Acte de parlar a cau d’orella
o en secret: “escoltets de reunió, falta d’educació” (Pla) (mapa 77). SIN.
consellet.
esgarda (Barx, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi, Vi, Pi) Vg.
esquerda.
esgarrifar (Xco, Raf, Ol) Vg. esmussar.
esglai (Tav) Por o sorpresa que torba profundament.
esglaiat (Xco) Sense força, ressentit per algun fet: “es queda esglaiat [un
taronger que ha florit massa]”.
esgolar-se (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; esgollar-se: Tav, Xsa) Deixar-se anar avall per un
pendent.
esguerda (Bdrà, Almo, Po, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Almi, Fo) Vg. esquerda.
esguitós (Tav) Curt de geni, que s’irrita aviat. Format metafòricament sobre
esguit.
esgunsar (Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó, Pma, Ador, Vi, Po, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. engrunsar.
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Castelló (1987:132) i Escrivà (1987:83), respectivament.
Piera (2007:97).
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esmús (Tav) Malhumorat, que manifesta disgust o irritació: “Està poc
esmús d’ell!”.
esmussar (la Safor menys Pla, Xco, Xsa, Bfró, Raf, Po, Real; almussar: Pla,
Real; armussar: Bfró, Po, Pma) Causar, el contacte d’una cosa àcida, un
soroll estrident, etc., una impressió desagradable. La [k] d’escarrifar (Xsa)
coincideix amb la que presenten diferents variants d’aquest verb a pobles
mallorquinitzants de la Marina Alta i amb escarrufar (Mallorca, Menorca),
cosa que s’explica per la importància baleàrica en la repoblació de Xeresa
(mapa 78). SIN. esgarrifar, escarrifar.
espatarrat (Si, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Dai, Gua, Pi) Eixancat, amb les extremitats o
les cames obertes. SIN. escarramallat.
espatla 1 (Tav, Si, Xco; espalda a Barx) Part superior de l’esquena, a l’altura
de l’omòplat. S’hi distingeix aquest concepte de muscles, esquena i lloms.
Alguns informants l’han substituïda pel castellà paletilla. 2 carregat d’espatla
(Tav) Eufemisme de geperut.
espenta (Valld, Xsa, Almo, Raf, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi) Acció
d’espentar. (mapa 79) SIN. espitjó, estibó.
espentar (Tav, Bfró, Alqu, Real, Ador, Ròt, Cas, Vi) Donar colps forts a
una persona o cosa per empényer-la (mapa 80). El substantiu derivat,
espenta, es fa servir als pobles que utilitzen espentar, espentejar i en alguns
dels que fan servir espitjar (Barx, Xsa, Raf, Pma, Lloc). La variant d’Oliva,
estibar, és prou comuna al sud del País Valencià, a la Marina Alta i en
diversos punts compresos entre Onil (l’Alcoià) i Elx.370 En canvi, espitjar,
amb aquest significat ha estat assenyalada com a un mallorquinisme
semàntic:371 originàriament espitjar volia dir ‘prémer’ i d’aquest significat
ha pres el d’‘empentar’ a la Marina Alta, a part de la Marina Baixa i a
quasi tota la Safor: “segons el DCVB espitjar ‘estrényer’ només a Tortosa
i a Gandia i ‘empényer’ només a Mallorca.” SIN. espitjar, espentejar,
estibar.
espentejar (Tav, Bfró, Si, Pla) Vg. espentar.
espernegat (Tav) Afaenat, amb molta tasca per fer.
espitjar 1 (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi) El
substantiu derivat, espitjó, es diu en alguns pobles on es fa servir espitjar i a
Piles. Vg. espentar. 2 [aspi'aɾ]/[api'aɾ] (Tav) Agafar un cos entre
dos o més que tendeixen a acostar-se i, per tant, a comprimir-lo. SIN.
apretar.
370
371

Vg. Beltran (2011:109), Beltran i Herrero (2011b:92), Colomina (1985:338).
Colomina (1991:104).
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espitjat (Si, Xco, Bpa, Alqu, Po, Ròt, Almi, Pi; espitxat: Barx, Xsa, Grau,
Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Po, Cas, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Ol; pitxat: Pla) Subdialecte propi de la zona central del País
Valencià, apitjat. Els informants ho associen només a l’ensordiment de
sibilants. Sovint es pronuncia ensordint l’africada per remarcar, de forma
burlesca, la pronunciació dels parlars d’aquest subdialecte. També
s’anomena parlar pixaví a la varietat de Gandia, a causa del malnom local
dels gandians. SIN. pixaví.
espitjó (Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. espenta.
esquellada (Raf, Fo, Vi) Soroll que es feia amb esquelles, corns o llandes
davant de la casa d’un viudo el dia que es tornava a casar. “quant uno
antes, uns viudos as casaven, quan (a)na(v)en de boda o quan venien,
feen una esquellâ”.
esquellar (Tav) Referit a la pell, arrapar-se, fer-se una ferida: “la pell
esquellâ”.
esquena (la Safor) Part posterior del cos dels mamífers, des dels muscles
fins a la cintura.
esquerda (Tav, Bfró, Si, Xco, Grau, Ol) Fragment que s’ha després d’una
fusta al tallar-la o a l’esqueixar-la, etc. (mapa 81) SIN. escarda, esgarda,
esguerda, punxa.
esquerrer (Pla, Bpa)372 Esquerrà, que se serveix de la mà o el peu esquerre
en allò en què la generalitat de les persones empren la mà dreta o el peu
dret. A tota la comarca ha sigut substutuït pel castellanisme surdo. SIN.
surdo.
esqueta (Pla, Xco, Xsa, Pma, Gua) Persona que procura molestar les altres,
punxa: “Eres un esqueta!”. A Xco i Pma s’utilitza en l’expressió “fer
l’esqueta (a algú)”.
estalviar (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Ador, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Ol) Guardar diners.
estarnudar (i estornudar, Vg. 2.1.2.l.b) Fer pel nas una expiració brusca,
espasmòdica i sorollosa.
estibar (Pi, Ol) A Oliva, el substantiu derivat és estibó. Vg. espentar.
estibó (Ol) Vg. espenta.
estopenc (Barx) Que sembla estopa. Que té poc suc o poca humitat.
estovar 1 (Tav, Bfró, Barx, Ga, Alf, Almi) Fer tornar tou, bla; amollir, fer
menys compacte: “un panou estovaet”, “l’ou fa la pilota apretâ i la sang
la fa tota estovâ”. 2 (Si, Raf) Col·locar-se en un lloc amb tota comoditat,
generalment molt ben assegut. 3 (Bfró, Barx, Raf) Obert, desplegat, amb
372

Terrés (1986:82): Enrique l’Esquerrer, malnom de Tavernes.
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més volum: “les palmes del mig, la que està tota estovâ no, l’ullol”, “quan
es veu el cabell una miqueta llarguet, que se’l veu estovat, se’l talla”.
estralejar (Tav, Barx, Raf, Ròt) Parlar exaltadament. Discutir amb
vehemència.
esturment (Real) 1 Instrument. 2 Eufemisme per penis. Vg. piu.
esvarar-se (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol) Perdre l’equilibri al passar, caminar o córrer sobre una superfície
llisa, greixosa o banyada. SIN. esvirar.
esvirar-se (Bell, Bjó, Alf, Ròt, Vi, Fo, Gua, Mi) Vg. esvarar.
explicotejar (Pla) Explicar minuciosament. Informar. “Sóc jo la que li tinc
que explicotejar al re(c)tor: que n’hi ha un difunt, que volen batejar un
xiquet…”.
fallament (Bfró, Ol) Vg. follament.
femta (Pla, Bdrà, Bpx, Po) Excrement d’animal o d’home.
ferrabràs (Vi, Ol) Xiquet inquiet que fa moltes malifetes. Vg. bord.
fetiller (Si) Persona excessivament escrupolosa en el menjar. SIN.
melindrós.
fic (Tav, Pla, Xsa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Ròt, Gua, Pi, Ol; fit:
Xco, Grau, Real, Almi, Vi, Fo, Mi) Excrescència carnosa que ix a la pell,
principalment de les mans i de la cara. El DCVB només l’arreplega a
Balears i a l’Empordà. També és viu a la Marina Alta.373
ficaci (Po, Ròt) Sentit, judici que es posa en una cosa o assumpte: “no té
ficaci”.
figa (la Safor) Eufemisme per genitals femenins: “de bones figues ací n’hi ha
tot l’any, no et preocupes!”.374 Vg. bacora.
figó (Pma) Vg. pirri.
flequillo (pron. frequillo a Pla, Ador, Ròt) És l’única resposta que obtinc al
Pla de Corrals, però el mot és present com a primera o segona opció a la
major part de la comarca i va desplaçant franja i cerquillo. Vg. franja.
flor (Ga, Ròt, Lloc, Vi) Eufemisme infantil per genitals femenins. Vg.
parrussa.
florí 1 (Bfró, Si, Pla, Barx, Ròt, Cas, Almi) Eufemisme per anus. A bona part
de la comarca designa els genitals femenins. SIN. ces, fogó. 2 (Tav, Xsa,
Bpa, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Vi, Fo, Mi, Pi; florina:
Almi) Eufemisme per genitals femenins. Vg. bacora.
floronco (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Ròt, Almi,
Lloc, Vi; florongo: Barx, Xsa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po,
373
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Beltran (2011:122).
Piera (2007:247).
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Pma, Alf, Cas, Fo, Dai, Gua, Ol) Inflamació circumscrita de la pell que
termina per supuració, bua.
foc ['fɔk] (Bfró, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Almi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Erupció
rojosa produïda a la pell, especialment als llavis o al voltant d’aquests, per
infecció de la sang. SIN. xurra.
fogó 1 (Tav, Grau, Bdrà, Bell, Almo, Po, Alf, Fo, Dai, Pi, Ol) Eufemisme
per anus. SIN. ces, florí. 2 (Ga) Eufemisme per genitals femenins. Vg.
bacora.
follament (Si) Afollament, avort. També l’arreplega com a afollar el DCVB a
Gandia. SIN. afallament, fallament, avort.
forat del cul (Valld) Anus. SIN. ces, florí, fogó.
forra (Xco, Xsa) Estèril, aplicat tant a persones com a animals. La majoria
de pobles recorren a l’expressió no profita (Bfró, Pla, Grau, Bell, Raf,
Almo, Almi, Vi, Pi, Ol) o al mot estèril.
franja (Tav, Bfró) Cabells retallats de la part davantera del cap que es deixen
caure davant del front, serrell (mapa 82). SIN. cerquillo, flequillo.
gallet (la Safor) Úvula, xicoteta eminència cònica de la part mitjana del vel
del paladar. Segons l’ALDC a Simat es distingeix el gallet de dins (úvula)
del gallet de fora (la nou del coll). En diversos pobles (Tav, Grau, Alf, Ròt,
Vi, Pi) responen també campaneta, que sembla que agarra força entre els
jóvens.
garrit (Xsa) Vg. gorrí.
garrut (Tav, Bfró, Barx, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Ol) Tort de cames. SIN.
pando.
gat (Pla) En l’expressió agarrar un gat, ‘agarrar una rabinada’. A Ròtova,
agarrar un rabo.
gepelut (Bfró, Si, Pla, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. geperut.
geperut (Tav, Barx, Xsa, Pla, Real, Almo, Ador, Alf, Cas, Ròt, Almi, Lloc,
Vi) Que té gepa. SIN. gepelut. Vg. espatla.
gínjol (Si, Pla, Bpa, Raf, Almo, Real, Bjó, Fo, Ol) Bony. “Segons AlcoverMoll: colp al cap. A Oliva, hom entén per gínjol una mena de bony al cap.
L’expressió ha caigut quasi del tot en desús. El seu camp semàntic
respecte a bony seria difícil de delimitar”.375 SIN. xirlo.
gomitar (Tav, Ga, Bpa, Bdrà, Real, Cas, Fo, Pi) Vg. vomitar.
gorredura ([gore'δuɾa]: Tav, Alqu, Fo, Pi; [gora'uɾa]: Bfró, Si, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
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Sòria (1985:10).
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Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Ol) Borradura,
erupció de grans molt xicotets, sovint causada per la suor (mapa 54).
gorrí (o gorrinet) (Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Dit menut
de la mà (mapa 83). SIN. corrinxet, corrí, corrit, curro, dit xicotet,
garrit, gorrit.
gorrit (Bpa, Bell, Ador) Vg. gorrí.
gosar (Tav) Tindre el coratge suficient per a fer alguna cosa: “No gosava
dir-li res”. En procés de substitució per atrevir-se.
grenya (Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Conjunt de cabells, especialment si
cauen de manera desordenada damunt la cara (mapa 84). SIN. malla,
metxa.
grillat (Ròt, Dai) Boig. SIN. boig, tronat.
guaitar (Tav, Xco) Mirar. Traure el cap per una obertura. Vigilar. “Xara
guaità el carrer des de la terrassa i, en veure Lola…”.376
guaixat (Tav, Bell, Pma, Ròt, Almi) Fort, robust, corpulent: “Va començar
[…] a aprimar-se […] ―ella!, que sempre havia estat guaixadeta, que no
grossa!”.377
guiato (la Safor) Gaiato. També s’usen els sinònims bastó (Barx, Fo, Pi) i
garrot (Pla).
guilopo (Si) Persona hàbil i astuta a fer passades: “Tots els guilopos tenen
sort”.378 A Simat, fer guilopaes, ‘fer accions de guilopo’.
guipar 1 (Tav, Barx) Vore de lluny o d’amagat: “En aquell temps em tenia
guipadeta”.379 2 (Tav, Barx) Comprendre alguna cosa, adonar-se’n: “He
guipat la indirecta”.380
illada [i'ʎa] (Tav, Xco) Regió compresa entre les costelles falses i els ossos
de la pelvis, a cada costat del cos: “Tinc mal d’illà”; “cólico nefrítico (mal
d’illá)”.381
impedit (Tav) Que no pot usar els membres per a caminar: “El carro
d’impedida” és com una informant anomenava la cadira de rodes.
incomodar [aŋkomo'δaɾ] (Bfró, Si) Vg. cascar.
inflar (Xco, Bell, Alqu, Raf, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Ol)
Omplir amb aire, gas o líquid un cos (mapa 85). SIN. unflar.

Peris (2007:120).
Sant-Celoni (2002:56).
378 Sant-Celoni (2002:63).
379 Sant-Celoni (2002:68).
380 Sant-Celoni (2002:18).
381 Grau Bono (1927:116).
376
377
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jau (Bfró) Apòcope de jaure en l’expressió anar al jau, ‘anar a dormir’: “es
preparaven un jau per a dormir”.382 Vg. jaure.
jaure (Barx) Estar en posició horitzontal per a descansar, per a dormir, en
l’expressió anar a jaure, ‘anar a dormir’. SIN. jau.
junta (Barx, Bpa) Indret per on es toquen i uneixen dos ossos. Segons
l’ALDC, a Simat s’anomena moïment.
llebrenc (Tav) Àgil: “Que llebrenc que eres, parexes una llebra!”; “rebregue
la nostàlgia, estrep/ que, llebrenc, m’afalaga i habita”.383
llepada (o llepada de bou) (Bdrà, Bjó, Pma, Ròt, Cas, Vi, Fo, Gua, Mi) Vg.
refillol.
llepó (Tav) Adulador.
lleu (Tav, Bfró, Pla, Barx) Coexisteix amb el sinònim pulmons a tota la Safor.
llima (Pla) Eufemisme per pet o bufa. Vg. xufa.
llúpia (Bfró, Mi) Quist subcutani format a costa d’una glàndula sebàcia que
conté secrecions greixoses i cèl·lules epidèrmiques.
mal 1 (Tav, Barx) No bo; mancat de bondat (moral o material). Ha sigut
posteriorment substituït per dolent i roí en diferents parlars: “Els capsots
són més mals!”, “eixe xiquet és més mal!”. 2 (Valld) “no haver estat mal
en ma vida i en estos dies, tindre este tropessó”. Vg. malalt.384 3 (Si)
Ferida.
malalt (Si, Pla i tots els pobles al sud de la Valldigna) Mancat de salut (mapa
86). SIN. mal 2.
maleit [ma'let] (Si) Que actua amb malícia. Podria tractar-se d’un
mallorquinisme.385 Sembla que també es diu a Vilallonga, segons
Mascarell (1977:227): “maleit (no maleït)”. SIN. bord.
malla (Mi) Vg. grenya.
manco (la Safor) Manc.
mandreixar (Tav) Que té inclinació a ficar-se en els afers d’altri:386 “Ja no
sóc la mandreixadora que fica el nas on no li demanen”.387
marmolar (la Safor menys Pla) Reptar o corregir algú amb rigor o amenaça
(mapa 87). És la forma més estesa a la comarca. Sorprén que a Palmera
diversos informants responguen renyar, la variant més usual a la Marina
Alta.388 SIN. renyar, reptar.
Pascual (1986:78).
Clar (1993:85).
384 Richart i Richart (2000:83).
385 Vg. Veny (1978:236).
386 http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/M/mandreixador.htm [consultat el
12-11-2012].
387 Sant-Celoni (2002:49).
388 Beltran (2011:111).
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marmoló (Valld, Xsa, Raf, Alqu, Cas, Gua, Pi) Marmolada forta. SIN.
escardussó.
melindrós (Tav) Persona excessivament escrupolosa en el menjar: “vaig ser
una criatura melindrosa, desganada”.389 SIN. fetiller.
merderada [meɾde'ɾa] (Pla, Xsa, Bjó) Caguerada grossa. Vg. cagallonada.
merla (Alqu, Ròt) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, catxirulo, mona,
nano, pet, pinyó, trompa.
metxa (Bfró, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bell, Alqu, Raf, Real, Pra, Ador, Ròt, Vi,
Fo) Vg. grenya.
minat (Pra) Vg. aminat.
minro (Ol) Adjectiu que acompanya un nom per emfatitzar-ne el significat:
“Té minro bragó!”.
moixa (Bfró) És el nom de l’òbila al nord de la Safor. També s’utilitza,
metafòricament, per referir-se a persones tímides: “pareixes la moixeta
de l’oli”.
moll (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Bell, Pi) Vg. blanet.
mollonada ([moʎo'na]: Si; [muʎo'na]: Tav) Caguerada grossa, significat que
pren a partir de molló.390 Vg. cagallonada.
mona (Pla, Bpa, Raf) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, catxirulo,
merla, nano, pet, pinyó, trompa.
monyica (Si; munyica: Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell,
Raf, Ròt, Cas, Vi, Ol) Part del braç compresa entre l’avantbraç i la mà.
monyicot 1 (Tav, Si, Alf) Nadó, criatura que mama: “la meua neboda
major, que ja no era cap monyicot, sinó tota una dona”. 391 2 (Barx)
Xiquet de cinc o sis anys.
monyo (la Safor) El conjunt dels cabells del cap. És l’única forma utilitzada
en “fer-se el monyo”, “tallar-se el monyo” o per a parlar de la forma que
prenen els cabells al cap: “quin monyo més bonico” (Ròt). Fora
d’aquestes expressions molt usuals, es fa servir cabell si es parla d’un sol
pèl (Barx, Alf), en ocasions, en alguns pobles, també per a parlar del
conjunt de cabells del cap (Ga, Bell, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma, Fo, Dai,
Mi) “la llémena és una cosa blanqueta que s’apega en el cabell” (Ga), “me se
planten els cabells” (Pra), “els cabells fan un remolinet” (Dai)
moradura [moɾa'uɾa] (la Safor) Vg. blaüra.
muscle (la Safor) Regió superior i lateral del cos, situada a cada costat del
coll. Mot en procés de substitució per hombro.
mussol (Tav) Persona antipàtica, seriosa, desagraïda.
Piera (2007:40).
El DCVB arreplega en Martí Gadea: “Molló de merda: munt d’excrement”.
391 Sant-Celoni (2002:74).
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nadar (la Safor) Sostindre’s i avançar dins de l’aigua per mitjà de certs
moviments dels braços i dels peus. A Bellreguard i al Real diuen també
bracejar.392
nano 1 (Raf, Alqu) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, catxirulo, merla,
mona, pet, pinyó, trompa. 2 (Po, Vi) Eufemisme per pet o bufa. Vg.
xufa.
nigar (Tav, Xco, Bpa, Bell, Almo, Bjó, Ròt, Cas, Dai, Gua, Ol) Format a
partir de nugar interferència de lligar. Vg. nugar.
nineta (Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Pma, Po, Fo, Gua, Ol)
Pupil·la de l’ull (mapa 88). L’alternança animeta/nineta és usual en el bloc
occidental al sud de Fraga.393 “A mun pare, astellant una pedra gran, li va
saltar i li va matar la nineta, i es va quedar cego d’un ull” (Bdrà). SIN. animeta.
noure (Fo, Pi) Tirar avant. A la Safor pren el matís de ‘fer cas, entendre
(alguna cosa)’: s’utilitza “no nou” quan algú (sobretot un xiquet) no fa
cas del que li diuen o no escarmenta del que li ha passat. També la
utilitza així l’escriptor gandià del XIX Josep Felis (2002:88): “Li ho diré;
però no nou”. Estudia el mot Colomina (1991:251), que arreplega anoure
a Polop i el documenta en escriptors del XVIII al XX com a ‘tirar avant’,
‘danyar’, ‘aconseguir un propòsit’.
nóvia (Valld, Ga, Real, Alqu) Boda, noces. L’ALDC només arreplega aquest
mot com a ‘àpat de noces’ a l’Alqueria. Com a ‘noces’ és freqüent a la
meitat sud del valencià central i a la meitat nord del meridional. 394 “Te’n
vas de nóvia?” (Bfró); “mos convides a la nóvia?” (Pla); “la bata de la
meua nóvia me la vaig cosir jo” (Barx).
nugar (Pla, Barx, Pra, Bjó, Po, Almi, Gua, Pi) Fer un nuc (en alguna cosa) o
unir (dos elements) per mitjà d’un nuc. SIN. nigar.
nyescla (Bfró) Eufemisme per pet o bufa. Vg. xufa.
nyespla 1 (Tav, Xsa; nyespra: Bfró, Po) Colp. Vg. trompada. 2 (Bpa; nyespra:
Vi) Eufemisme per pet o bufa. Vg. xufa. 3 (Alqu) Persona esquerpa, de
tracte no agradable.
nyofla (Bfró, Almo, Po, Almi, Fo, Dai) Eufemisme per pet o bufa. Vg. xufa.
ofegar (Ga, Ròt, Ol) Impedir la respiració (mapa 33). SIN. aufegar,
aufuegar.
oficialades [ofisja'laes] (Tav) En l’expressió casar-se per oficialades. Oficialada
era la dona dona que abandonava la casa dels pares i era depositada en
una altra casa, judicialment, perquè puguera contraure matrimoni.
Un informant d’Ador i un d’Oliva responen remar, verb que no ha tornat a eixir en
les entrevistes d’aquests pobles. Convé confirmar-ho. “Remar” (pron. ramar) és l’únic
verb utilitzat a Crevillent amb aquest significat.
393 Vg. ALDC I, mapa 18.
394 Vg. ALDC IV, mapes 460 i 469. També a Manuel: Vila (1975:115).
392
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ois (la Safor) Nàusea, fàstic: “M’agarren ois de vore’l” (Si).
oixar [o'ʃaɾ] 1 (Bfró) Vg. amutxar. 2 (Tav, Bfró, Si, Xco, Mi) Vg. ahuixar.
oldre (Tav, Real, Fo, Pi, Ol) Vg. olorar.
olorar (Bfró, Si, Barx; aulorar: Pla) Aspirar aire pel nas per sentir l’olor d’una
cosa (mapa 89). SIN. oldre.
orat (Tav) Boig. En l’expressió anar orat, ‘anar molt afaenat’.
os tendre (Tav, Bfró, Si, Ga) Cartílag.
padastre (la Safor) Repeló de vora les ungles. A l’Alqueria i a Guardamar
diuen pellastre, cosa que podria ser un mallorquinisme o es podria haver
fromat per interferència de pell.395 SIN. pellastre.
palma de la mà (Valld) Palmell de la mà. SIN. replanell, plomell.
panalí (Bpa,396 Fo) Inflamació aguda del teixit cel·lular dels dits: “a Oliva es
distingeix del panadís perquè «encara que també enfebra l’ungla, és més
fluix» o perquè «el primer volta l’ungla mentre que el panadís ix davall
d’ella»”.397
panda (Bdrà; pandot: Ol) Excrement.
panderada (Grau) Caguerada grossa. Vg. cagallonada.
pando (Bfró, Si, Ol) Vg. garrut.
pandoca [pan'dɔkɔ] (Si) Caguerada grossa. Vg. cagallonada.
pandocada ([pando'ka]: Tav, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Raf,
Almo, Real, Po, Pma, Ador, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Gua; [pandu'ka]: Bfró,
Alf, Ròt, Almi) Caguerada grossa. Vg. cagallonada.
papar-se (Tav, Barx, Po, Ol) Menjar-se, engolir-se: “Les parets, se les
papava!”. SIN. xacar 2, pipar.
paps (Si, Barx, Xco, Xsa, Raf, Po, Vi, Fo) Tumor que apareix al coll i a les
galtes; inflamació de la paròtide, galteres.
parada [pa'ɾa] (Valld, Xco) “passen la llista i la parâ se’n va”. Vg. enfit.
parat (Tav, Si, Pla, Barx, Pma, Alf, Ròt, Almi, Lloc) Només es diu a la
Valldigna i a l’interior de la part meridional de la Safor. Vg. dret.
pardal (la Safor) Eufemisme per penis. Vg. piu.
pàrpado (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Ador, Alf, Cas, Ròt, Vi, Fo, Ol; pàrparo: Tav, Si, Xco,
Bdrà, Bjó, Alqu, Fo, Pma, Cas, Almi, Gua, Mi) Vg. parpall.

També diuen pellastre a la Plana Alta i Baixa i a Mallorca (Felanitx i Esporles). Vg.
ALDC I, mapa 111 i DCVB.
396 Segons l’ALPI, Garcia Perales (1995:109).
397 Sòria (1986:40).
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parpall (Tav,398 Alf) Pestanya. Els informants dels dos pobles confonen els
conceptes referits a les parpelles i a les pestanyes: anomenen parpall les
pestanyes i pàrpado les parpalles. Vg. pestanya.
parpalla (Bfró, Si, Barx, Xsa, Grau, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi) Tot i que designa la membrana
externa que protegeix l’ull, la major part dels pobles anteriors designen
amb aquest mot les pestanyes. A Xeraco, Daimús, Potries (també a
Simat, segons l’ALDC) se l’anomena tapa de l’ull; a Beniopa, tapaora de l’ull
i a Llocnou, pell de l’ull.399 Vg. pàrpado. Vg. pestanya.
parrús (Tav, Xco, Bell) Eufemisme per genitals femenins: “ja tenia el seu
parrús pelut a la boca”.400 Vg. bacora.
parrussa (Tav, Pla, Barx, Alf, Ròt) Eufemisme per genitals femenins; sovint
usat en diminutiu en llenguatge infantil: parrusseta. Vg. bacora. Com a
mot infantil, són sinònims culet, flor, pasquala, pastissa, petxineta,
pixoneta, poma, potxola, xorina. Sembla que tenen menys extensió
geogràfica la catxana (Real), la maria [χ]esús (Po), la perica (Almi), la pasús
(Mi) i el pablanc (Ol).
partera (Bfró, Real) Vg. prenyada.
parteratge (Tav) Temps en què la dona és partera: “Vaig tindre un
parteratge ben llarg i li vaig pagar, a la comare, tres quilos d’arròs”.
pasquala (Bfró, Alf) Eufemisme infantil per genitals femenins. Vg. parrussa.
passa (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Epidèmia.
Malaltia molt estesa en un lloc i temps determinat. Està sent desplaçada
per virus. (mapa 90). SIN. passe, passi, pàssia.
passe (Tav, Pla) Vg. passa.
passi (Bfró, Si) Vg. passa.
pàssia (Barx) Vg. passa.
pasterada [paste'ɾa] (Bfró, Barx, Bell, Mi, Almo) Caguerada grossa. SIN.
cagallonada.
pasterol (Tav, Fo, Po) Hèrnia, eixida de budell. Amb l’expressió se n’ha ixit
el pasterol es designa l’hemorroide.401

Segons l’ALDC I, mapa 16, les pestanyes es diuen parpalls a Simat. Els meus
informants d’allí m’han respost pàrparo. Als pobles estudiats hi ha confusions constants
entre el nom de la parpalla i el de la pestanya. Per això he agrupat les respostes amb el
significat que els correspon.
399 ALDC I, mapa 15.
400 Piera (2007:250).
401 Terrés (1986:83): “Pasterola (tingué una hèrnia a l’intestí recte; aquest tipus d’hèrnia
s’anomena «pasterol»)”.
398
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pastís (Xsa, Almo, Bjó, Ròt; pastissa: Si, Barx) Eufemisme infantil per genitals
femenins, sovint usat en diminutiu. Vg. parrussa.
pelila (la Safor) Eufemisme per penis, també utilitzat en llenguatge infantil:
“el deler de les pel·liles/ de tots els meus morts mascles”.402 SIN. culet,
canari, pelili. Uns altres noms amb menys extensió geogràfica són les
parts (Tav), la pistola (Real, Alf) i el peixet (Po).
pelili (Si, Barx, Raf) Eufemisme infantil per penis. Vg. pelila.
pellastre (Alqu, Gua) Vg. padastre.
penjada [peɲ'a] (Tav, Bfró) Eufemisme per penis. Vg. piu.
perrino (Tav, Bfró) Eufemisme per penis. Vg. piu.
pestanya (Bfró, Pla, Bdrà, Bell, Pra, Almo, Ròt, Lloc, Dai, Pi, Ol) És un
mot poc utilitzat. La majoria de pobles solen referir-se als pelets de les
parpalles com a parpalles o, fins i tot, com a pàrpados. SIN. parpall.
pet 1 (Valld) Ventositat. 2 (la Safor) Borratxera: “portava un pet com un
senyoret”.
petorro (Bfró, Barx) Pet.
petxineta (Si, Raf, Pra, Almi, Lloc) Eufemisme infantil per genitals femenins.
Vg. parrussa.
picoretes (Pla) Vg. cosconelles.
pinyó (Xco) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, catxirulo, merla, mona,
nano, pet, trompa.
pipa (Tav, Bfró, Si) Vg. xupló.
pipar (Ga, Cas) Beure. Pipat (Cas) és sinònim de borratxo. “Dichós el que
«pípa»/ y agárra un bon «pét»”.403
pipó (Barx, sovint piponet) Vg. xupló.
pirri 1 (la Safor menys Bfró, Xsa, Po, Ador, Alf, Cas, Ol) Lligat de cabells
de forma arredonida que se subjecta al bescoll o bé al damunt, al darrere
o als costats del cap (mapa 91). En l’expressió “estar hasta el pirri” (Tav),
estar fart (d’alguna cosa): “cabells grisos pentinats cap arrere i recollits en
un pirri”;404 “estic hasta el pirri!”. SIN. figó, topo. 2 (Bfró) Cua de
cabells que es fa a la part alta del cap.
piu (la Safor) Eufemisme per penis. “pits, esquenes, cames, culs, pius”.405
SIN. cacaua, esturment, pardal, penjada, perrino, pixó, pixorro,
verga, xitxau, xiulit, xorro.
pixaví (Bpa, Raf, Alqu, Bjó, Dai) Vg. espitjat
pixó (Bfró, Pi, també pixonet, pixon) Eufemisme per penis. SIN. piu.
Clar (1993:136).
Ferrer (1932b:23).
404 Piera (2007:51).
405 Piera (2007:155).
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pixoneta (Bfró) Eufemisme infantil per genitals femenins. Vg. parrussa.
pixorro (Bfró, Bell, Almo, Po, Alf, Fo, Mi) Eufemisme per penis. SIN. piu.
plantat (Bfró, Grau Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ador,
Vi, Fo, Gua) Vg. dret.
ple de migdia [plemez'dia] (Si, Pla, Fo, Ol) En fer el ple migdia, fer la
migdiada. Vg. premigjorn.
plegar (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Almo, Bjó, Po, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi) Agafar alguna cosa que ha caigut a terra:
“Plegar olives”, “plegar garrofes”.
plomell de la mà (Bell) Vg. palma.
plomellet (Si) En l’expressió no poder fer el plomellet, ‘no poder ajuntar les
puntes dels dits d’una mà per efecte del fred’. L’ALDC transcriu pomellet
en aquesta expressió.406
ploricar (Bfró, Barx, Xsa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Ador, Ròt, Lloc,
Vi, Gua, Pi; ploriscar: Xsa, Almo, Ador, Almi) Gemegar mig plorant. SIN.
somicar, reguinyar.
plorico (Barx) En l’expressió fer el plorico, ‘ploricar, voler inspirar compassió
per obtindre així alguna cosa.
polsera (Mi) Cabells que creixen damunt els polsos, entre l’orella i l’ull.
poma (Barx, Xsa, Pra, Almo, Po, Gua) Eufemisme per genitals femenins,
sovint usat en diminutiu en llenguatge infantil. Vg. bacora.
poregós (Si, Pla, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf) Que pren por fàcilment. SIN.
porigós.
porigós (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Alqu, Mi, Pi, Ol) Vg. poregós.
potxola (Bfró) Eufemisme infantil per genitals femenins. Vg. parrussa.
povil (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Cas, Mi, puntualment pron.
[pu'vil]) Pobil, fill únic.
pregar (Barx) Demanar (a Déu, a un sant) la concessió d’una gràcia:
“pregueu que no torne la fam!”.
premigjorn (Tav)407 L’expressió fer el premigjorn (o fer el permigjorn) és
equivalent a ‘fer la migdiada’: “tu, deixa estar el teu germà i no me’l
ALDC IV, mapa 690.
Només viu a Tavernes, segons els informants. L’ALDC arreplega fer el plemigjorn i fer
el plemigdia a Simat. Jo només hi he sentit la segona. A Benifairó ho diuen persones
nascudes a la dècada dels 40 amb relació estreta amb Tavernes, però ho neguen els més
majors. Ara, Coromines ho arreplega al cinqué volum del DECLC (pàg. 672): “un savi
corresponsal de València nat a Benifairó de Valldigna, m’escriu (1980) que en aquella
esplèndida vall, amb el sentit de ‘sesta, migdiada’ diuen premijorn («i el teu home, ha
vingut ja de treballar? ―Sí, ara està fent un premijorn»)”. Suggereix el corresponsal que
vinga d’aprés migjorn ‘després de migdia’, Coromines creu que pot ser una
406
407
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mareges més, que si no fa el premigjorn no hi ha qui l’aguante!”.408 SIN.
becadeta, ple de migdia, tombar.
prenyada [pɾe'ɲa] (la Safor) Embarassada. SIN. compradora, partera. Vg.
comprar.
provocar (Si) Vg. vomitar.
punxa (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Almo, Real, Bjó, Ador,
Lloc, Fo, Gua, Mi, Pi) Aquest genèric coexisteix amb els sinònims
derivats d’esquerda a bona part de la comarca i és l’únic mot que sent a la
part central. Vg. esquerda.
punxar (Tav, Bfró, Bjó, Pma) Molestar algú altre amb la finalitat de fer-lo
enfadar. SIN. cascar, incomodar.
queferós (Bfró, Xsa, Pra, Alqu, Raf, Bjó, Ador, Gua) Nerviós, desficiós.
“No para de queixar-se. Està queferoset”
queix (la Safor) Cadascun dels dos extrems o angles laterals on s’uneixen els
dos llavis. És un mot en recessió: en sis pobles els informants no
reconeixien nom per aquesta part del cos. A Simat també s’utilitza en
l’expressió menjar als dos queixos, ‘menjar en gran quantitat i de pressa’.
queixal de l’enteniment [ki'ʃal] (Valld, Bdrà, Bjó, Po, Alf, Ròt, Lloc, Fo,
Dai, Gua, Mi, Ol) Tercera dent molar de cada costat.
quimera (Tav, Bfró, Si, Xco, Raf, Bjó, Ador, Mi) Idea fixa, mania,
preocupació o desig intens: “Tinc la quimera que tots els treballs del curs
seran importants”,409 “Li ha pres quimera jo a la gallina”. D’ací deriva
l’adjectiu quimerós: “Està quimerós”. Vg. enrònia.
ranc (Tav, Ròt, Ol) Coix; que camina malament o tort. Només n’anote
casos en femení i sobretot referits a la cama: Cama-ranca (malnom de
Tavernes),410 cama-ranga (Si, Barx); “caminava mig rangla” (Bfró), “en la
cama rangla” (Xco, Raf, Bjó). A Beniarjó s’usa la locució sinònima coixocoixango. 411 SIN. ranga, rangla.
ranga (Si, Barx) Vg. ranca.
rangla (Bfró, Xco, Raf, Bjó) Vg. ranca.
substantivació d’ha pres migjorn, ‘s’ha pres una migdiada’». Sembla més bé format per ple
(referit a expressions de temps significa ‘la part central de’: ple de l’estiu, ple de
migdia…). És paral·lel a ple de migdia i cal considerar que, com diu Coromines, molts
pobles de la nostra àrea tenen migdia i migjorn com a sinònims. A Callosa d’en Sarrià es
diu fer migjorn (Colomina 1991:242), segons l’ALDC, també a Tàrbena i, a Altea, fer la
migjornâ (ALDC III:624).
408 Sant-Celoni (2002:110).
409 Peris (2007:67).
410 Terrés (1986:81): “camaranca (anava amb la cama de rossec).”
411 L’ALDC arreplega rengo, amb e oberta i el mateix significat as Migjorn Gran,
Menorca.
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raonadissa (Tav) Conversa: “teníem bona raonadissa”.
rebesnét (la Safor) Besnét, fill del nét o de la néta: “voltat de dotze fills,
trenta-tres néts i setze rebesnéts”.412
recalcà (Xco) Torçuda de peu. Ho utilitzen referit a animals. Referit a
persones arreplegue giró de peu (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Raf, Ròt, Cas,
Vi, Ol). Sembla que també es diu a Oliva referit a persones: “Per giró de
peu hom entén a Oliva una dislocació o distensió del turmell, producte
d’un ensopec o una mala postura. La recalcada (recalcà) paraula que va
caient en oblit, significava el mateix”.413
refet (Xsa) Robust.
refillol (Valld, Bell, Alqu, Almo, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Pi, Ol)
Floc de cabells que creixen en direcció contrària dels altres. SIN. llepà,
llepà de bou, remolí, repeló.
reglotar (Pla) Rotar, eixir a glopades, estar molt ple: “Estic que reglote”.
reguinyar (Pla) Vg. ploricar.
remolí (Ga, Bpa, Pra, Real, Po, Mi) Vg. refillol.
renyar (Pra) Vg. marmolar.
renyó (Valld, Alqu, Almo, Bjó, Fo) Òrgan fonamental de l’aparell urinari
dels vertebrats. El llatí RENIONEM evoluciona a renyó en la nostra llengua.
El català oriental i part del nord-occidental acaben assimilant la e en o,
cosa que genera ronyó. A l’ALDC, al sud de Castelló de la Plana, només
s’arreplega aquesta assimilació en dos pobles: Tàrbena i l’Alqueria de la
Comtessa.414 Vicent Beltran també la localitza en uns altres punts de la
Marina Alta, on alterna amb la variant occidental rinyó i indica que “no
hem de descartar la possibilitat que es tracte d’un mallorquinisme
fonètic”. SIN. rinyó.
repeló (Xco, Xsa, Raf) Vg. refillol.
replanell de la mà (Ga, Lloc, Almi, Pi) Vg. palma de la mà.
represa (Bfró) Estancament morbós de la llet dins els pits de la lactant.
“«tenia represa de pits», deien. No podia donar de mamar”.415
reptar (Tav, Pla, Ga, Alqu, Real, Mi) Vg. marmolar.
resquit [ras'kit] (Tav) Molt comú en l’expressió traure rasquit, ‘traure profit o
compensació’: “No hi havia ni un pam de terra, del qual no se’n traguera
profit, o «rasquit», que en deia el personal”.416
rinyó (Si, Pla, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Raf, Real, Po, Pma,
Ador, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. renyó.
Escrivà (1987:11).
Sòria (1985:12).
414 Veny i Pons (2001:mapa 71).
415 Piera (2007:95).
416 Piera (2007:86).
412
413
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rodadits (Si, Pla, Real) Panadís superficial estés al voltant de les vores
unguials. SIN. cercadits. Vg. panalí.
rònia (Barx) Rencor, malícia: “aquella té rònia, és com si diguérem que té
malíccia”.
ronya (Pla, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Ròt, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Ol) Vg. sarna.
ronyó (Xco, Bpa, Pma,417 Cas) Vg. renyó.
rovellat (Tav, Bfró, Pla, Almo) Prim. Normalment s’usa el mot precedit de
flac: flac rovellat: “un gos flac, rovellat, les costelles marcades a la pell”.418
runa (Tav, Bfró, Si, Xco, Pma, Ador, Alf, Almi, Lloc, Fo) Vg. sarna.
samarrada [sama'ra] (Tav, Si, Pla, Mi) Colp donat amb la mà o altra cosa
plana.
sampar (Si, Ga, Bpx, Real, Bjó, Ròt, Fo, Pi) Agafar. Podria ser pres del
castellà, llengua en la qual, però, sembla que no té aquest significat:419
“Sampaen una miqueta de greix…”.
sant llatze ([san'ʎaze]: Pla, Alqu, Pma, Fo, Dai; [sen'ʎaze]: Bjó), també sant
llatzes (Bfró), sant llaç (Xco, Xsa, Mi). S’utilitza en l’expressió fet un sant
Llàtzer, ‘en estat molt lamentable, sobretot ple de ferides o contusions’:
“fets «un senllatze», o un sant Llàtzer, amb la roba esgarrada, mig
descalços i plens de polls”.420 És sinònima d’acsiamo (ecce homo). Vg.
acsiamo.
saràmbul (Barx) Vg. atabollat 1.
sarando (Tav) En l’expressió anar sarando, ‘caminar basculant’.
sarna 1 (Barx, Pi) Greixina o brutícia adherida als vestits o a altra cosa
(mapa 92). SIN. ronya, runa. 2 (Bell) Malaltia cutània contagiosa causada
per un àcar del gènere Sarcoptes.
sépia (Xsa) Eufemisme per gargall.
serrat (Tav) Referit a la manera de parlar (parlar serrat) ‘parlar una llengua
amb tot l’accent propi dels nadius, de manera poc intel·ligible per als
forasters’. Segons el DCVB és un arcaisme i no un castellanisme.
sitet (Tav) Aplicat metafòricament a persones velles, arrupides i arrugades:
“ací han vist un uelo molt arruaet i dien: «mira que sitet està!»”. Format a
partir del nom del sit, ocell menut.
soca (Tav) Persona curta d’enteniment: “Dels alumnes que havíem suspés el
curs o la revàlida, n’hi havia de molts colors. Els uns eren uns soques, els
altres uns espavilats”.421
Segons el DCVB, ronyó també Ador. Segons l’ALDC I, mapa 71, també a Alqu.
Piera (1982:171).
419 Vg. Martí (2006:490).
420 Piera (2007:61).
421 Piera (2007:202).
417
418
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soll (Tav, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Almo, Real, Pma, Ador, Ròt, Fo,
Gua, Mi, Pi, Ol) Fill més menut d’una mateixa família, especialment quan
hi ha molts anys de diferència amb els germans. També se l’anomena el
menut i el xic.
somicar (Tav, Bfró) Vg. ploricar.
soneguera (Tav) Son, gana de dormir.
soneta (Tav) Dormida breu, becada: “Fer una soneta”.
sortit (Barx) Ensurt. Encara viu aquest mot en les persones majors, enfront
el castellanisme susto, usat pels jóvens.
surdo (la Safor) Vg. esquerrer.
tafarrer (Tav, Bfró, Si, Xsa) Presumit. Al sud de la comarca se sol utilitzar
fantàstic.
tapoló (Tav, Bfró, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Raf, Fo, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Alf, Ròt, Lloc, Vi, Dai, Pi) Vg. topoló: “em mirava els peus per
tal de no tapolar, o no tropessar, amb ningú”.422
tarambana (Raf) Que no té trellat. Vg. destrellatat
tarpó (Bpa, Bell, Pra, Almo, Bjó, Pma, Dai, Gua, Mi) Vg. crepó.
tarumbo (Bfró, Si, Xsa, Ròt, femení, tarumba) Vg. atabollat 1.
tavella (Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Bpa, Alqu, Raf, sovint en diminutiu, tavelleta)
Vg. doga.
terròs [ta'rɔs] (Xsa, Alqu) Ignorant, rústic, faltat de cultura i de tracte social.
testa (['testa]: Tav, Bfró, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Almo, Raf, Bjó, Alqu, Fo,
Ador, Almi, Lloc, Cas, Vi, Mi, Pi; ['tεsta]: Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell,
Pra, Almo, Po, Alf, Ròt, Dai, Gua, Ol) Part superior del cap,
especialment la que hi ha sota els cabells. SIN. testerola.
testerola (Si, Barx, Grau, Bjó, Pma, Almi) Vg. testa.
tio 1 (la Safor) Oncle. 2 (la Safor) Tractament que, seguit del nom propi,
serveix per a referir-se a persones majors.
tobillo [to'viʎo] (la Safor) Turmell. El castellanisme ha substituït
completament el mot patrimonial turmell, que es conserva a les
comarques meridionals valencianes fins a la Marina Alta.423
tombar (Bdrà, Bell, Raf) Vg. fer el premigjorn.
topetar (Bfró) Topar, trobar pel camí algú o alguna cosa que ve en direcció
contrària o que s’interposa.
topo (Bfró, Xsa, Raf, Fo, Po, Ador, Alf, Cas, Ol) Vg. pirri.

Piera (2007:227).
Segons l’ALPI, Garcia Perales (1995:97), turmell també es coneix a Vistabella i
l’Alcora (l’Alcalatén); segons l’ALDC també a Atzeneta del Maestrat. Els pobles situats
més al nord d’aquests, utilitzen garró, mentre que els del sud ja opten pel castellà tovillo.
422
423
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topoló (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Alqu, Almo, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Dai, Gua, Pi, Ol) Colp al cap. També pot significar tropessó (Bell,
Almo). SIN. tapoló, cascarró.
torbat (Tav, Bpa, Almi) Que té el cap alterat per l’acció d’un baf, fum,
soroll, cop violent o altra cosa. SIN. entabuixat, tarumbo, atabollat 1,
saràmbul.
tos ['tɔs] (la Safor) Nuca.
trapasser (Barx) Manifasser, xafarder.
trau (Si, Barx, Ga, Bpa, Pma, Alf, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Ferida,
especialment la produïda en el cap. SIN. trinxo, xirlo.
tremolí (Si, Barx, Grau, Ador, Ròt) Vg. tremoló.
tremoló (Tav, Bfró, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Oscil·lació involuntària que mou alguna part del cos (mapa 93). SIN.
eriçó, tremolí.
trinxo (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó,
Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Vi, Gua, Pi, Ol) Vg. trau.
tro (Tav) Colp.
trompa (Si, Xsa, Grau) Eufemisme per borratxera. SIN. bufa, catxirulo,
merla, mona, nano, pet, pinyó.
trompada [tɾom'pa] (la Safor) Sinònim de colp pegat a algú. Forma part
d’un camp semàntic molt creatiu que recorre sobretot a lèxic referit a
parts del cos i a vegetals: bascollâ (Bell), bocinâ (Bpa, Mi), bofetâ (Tav, Pla,
Xco, Ga), calbot (Ga, Mi; a Almi, calvissó), carxofâ (Dai), carxot (Tav, Xsa,
Raf, Mi), castanya (Dai), ceba (Po), drapâ (Bpa), esclafit (Bjó), galtâ (Bell, Pi),
guantâ (Bpa), hòstia (Xco, Bpa), nyespla (Tav, Xsa; a Bfró, Po, nyespra), sacsó
(Bpa), samarrâ (Pla, Mi), xufa (Fo).
tronat (Bpa) Boig. SIN. boig, grillat.
tupetejar (Tav) Insistir massa, obstinar-se.
unflar (Valld, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. inflar.
vaca (Lloc) Taca rojosa o moradenca que ix a les cames dels qui s’escalfen
molt de temps a la vora del foc.
vedat (la Safor) Glotis, extrem superior de la laringe, que és punt molt
sensible que no es pot tocar sense provocar tos violenta. Quan algú
pateix aquesta tos bevent un líquid se sol dir que se n’ha anat pel vedat (la
Safor).
vencillada (Tav, Pi) Moviment sobtat, contorsió, vinclament, doblegament
del cos, per efecte de la son, d’una sorpresa.
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vent (Tav) En l’expressió donar-se vent, ‘afanyar-se’.424
verga (Raf, Vi) 1 Eufemisme per penis. Vg. piu. 2 (Mi) Penis del porc assecat
que s’utilitzava per fer entrar el menjar als animals quan se’ls parava el
mos.
verinoca (Tav) En l’expressió “toca’t la verinoca!” segurament designa els
genitals femenins.
vesper (Mi; avesper: Tav, Si,425 Bpa) Conjunt de grans que es formen en la
superfície del cos, generalment en el coll, i tenen diferents focus de
supuració, àntrax. SIN. avesper.
vetigal (Bfró) Entrebanc, obstacle que perjudica: “Collins, quin vetigal m’ha
vingut!”. Deformació de vectigal, ‘tribut que es pagava per les mecaderies’.
viri (Bfró) En l’expressió tindre viri, ‘ser nerivós i excitable’.426 El viri és el
verí que es diu que tiren els gripaus.
visquet (Ol; enviscador: Dai) Que molesta els altres per fer-los enfadar. Vg.
enviscar.
vomitar (Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Po, Pma, Ador, Ròt,
Gua, Ol) Traure convulsivament per la boca les matèries contingudes en
l’estómac. Mot en procés de substitució pel castellanisme arro[χ]ar,
present a tota la comarca. SIN. gomitar, provocar.
xacar 1 (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) 1 “olives xacaes” (mapa 94) Vg. xafar. 2 pron. (Xsa, Real,
Pma) Menjar-se o beure’s, alguna cosa. SIN. papar, pipar.
xafar (Tav, Bfró, Si, Barx, Pla) Esclafar. La forma xacar, general al sud de
Barx i Xeraco, ha pres el significat ‘esclafar’ i ‘menjar-se alguna cosa’,
però no els de ‘posar els peus sobre alguna cosa’, que manté el verb xafar.
SIN. xacar.
xalefa (Tav, Bell) Eufemisme per bufa. Vg. xufa.
xam (['ʃam]: Bfró; ['am]: Lloc) Vg. eixem.
xama (Tav) Eufemisme per bufa. Vg. xufa.
xanglot (Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Sanglot, contracció espasmòdica del
diafragma (mapa 29). SIN. xinglot.
xapa (Pla, Barx) Eufemisme per escopinada.
xem (['ʃem]: Pla, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po,
Ròt, Fo, Vi, Dai, Gua; ['em]: Si, Barx, Pra, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi,
Mi, Pi, Fo, Ol; [ε]m: Xco) Vg. eixem.
DECLC IX, pàg. 122.
Segons ALDC I, mapa 159.
426 També en DDAA (2004:122).
424
425
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xera (Bfró, Raf) Xiquet que no creix, que és menut. Es diu per analogia al
nom de l’ocell homònim, que és dels més xicotets.
xicot (Tav) Robust, corpulent: “un home xicot i una dona xicota”.
xima (Ga, Ador) Eufemisme per pet o bufa. Vg. xufa.
ximet (Bell) Serrell que es deixava als xiquets quan portaven el cabell molt
curt. És el diminutiu de xim, ‘inflorescència de la canya’.
xinglot (la Safor, menys Alf i Cas) Vg. xanglot.
xiquet (Tav, Bfró, Bpa) Menut, xicotet: “La més xiqueta”, “Juan Carlos és
el més xiquet”. A Bpa, a més, no referit a persones: “el dit més xiquet” i
en el topònim “el Pla Xiquet”. Aquesta forma és usual a pobles com el
Pinós, Monòver o a la comarca catalanoparlant de Múrcia, el Carxe.
xirlo (Bfró, Barx, Ador, Gua). Vg. trau.
xistar (Tav, Gua, Pi) No dir res, no protestar: “Ma mare no xistava”.
xitxau (m. Xsa; xitxaueta, f., Bpa) Eufemisme per penis. “amostren les
xitxaues”, “angelots sense xitxaua”.427 SIN. piu.
xiulit (Tav, Bfró) Eufemisme per penis. SIN. piu.
xofla (Si, Xsa, Ròt) Vg. nyofla.
xona (Si, Pla, Grau, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Ador, Alf, Ròt, Almi, Vi, Dai, Pi)
Eufemisme per genitals femenins, sovint en diminutiu. Vg. bacora.
xorina (Pra, Dai) Eufemisme per genitals femenins. Vg. parrussa.
xorro (Si, Pla, Po) Eufemisme per penis. SIN. piu.
xufa (Tav, Bfró, Pla, Barx, Bdrà, Almo, Real, Bjó, Lloc; xufla: Dai) 1
Eufemisme per bufa, ‘ventositat que s’expel·leix sense soroll’. SIN. bufa,
llima, nano, nyescla, nyespra, nyofla, xalefa, xima, xofla. 2 Colp. Vg.
trompada.
xupló (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi) Estri, generalment de goma i en forma de mugró, que hom posa a
la boca dels nadons perquè xuclen (mapa 95). SIN. xupo, xupó, pipa,
pipó.
xupo (Pla) Vg. xupló.
xupó (Tav, Bfró) Vg. xupló.
xurra 1 (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Pra, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi)
Inflamació o ferida als queixos: “Si minges figues verdes t’ixirà xurra”. 2
(Si, Barx) Saliva que es posa als queixos. 3 (Bell, Real) Làtex que flueix de
la figuera.

427

Piera (1978:75, 146).
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4.2. El vestit, accions relacionades
abotonar (Bfró, Ador, Pi) Botonar, fer passar un botó pel trau, un gafet per
la baga, etc. SIN. passar.
barret (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Vi, Dai) Peça de roba,
sovint de llana, que es posava al cap per anar a dormir. Ha generat
l’expressió fer barret (Si, Bpa) o fer un barret (la Safor), ‘aturar-se a parlar
amb algú’.
batidor (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Pra, Ròt, Vi) Pinta llarga proveïda
de pues espesses i amples que serveix per a desembullar els cabells. Vg.
escarpidor.
batzagues (Vi;428 balzagues, Cas) “això (e)l ve balzagues” (Cas), “pareixes
batzagues” (Vi). A Alf. responen “pareixes batzoles” amb una confusió
de mots semblants. Vg. setsacs.
bavador (Mi, Pi, Ol) Vg. pitet.
bavero (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. pitet.
bolquers 1 (Valld, Alqu, Real, Bjó, Lloc, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Peça
rectangular feta de material absorbent que es col·loca entre les cames de
les criatures. Vg. paquet. 2 (Ga, Raf, Almo, Alf, Cas).
cançoncillo (Bfró, Pla, Barx, Xsa, Ga, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Gua, Mi, Ol; canoncillo: Tav, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga,
Bpa, Bpx, Pra, Almo, Po, Pma, Ador, Vi, Fo, Dai, Pi; calçoncillo: Bdrà,
Bell, Raf) Calçotets. Antigament, a Tavernes, saragüells.
caperutxo (Ga) Caperutxa, peça per a cobrir el cap de forma cònica
allargada i molt aguda, que duen els penitents de les processons de
Setmana Santa. SIN. caraputxo.
caraputxo (Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Bjó, Ròt, Lloc) Vg. caperutxo
catxotxes (Tav, Xsa) Tot i que se sol utilitzar “pareixes catxotxes” per
definir algú amb poca espenta i de geni dòcil, la utilitzen per definir algú
mal vestit, a qui la roba li ve gran.429
clec ['klεk] (Tav) Espècie de botó compost de dues peces que es tanquen
ficant-se la part convexa d’una dins la part còncava de l’altra: “Agulles
barata cabells, veteta crueta, gometa i clecs, barata això, barata allò. Ie el
mallero! A qui li venc una malla bona i barata?”.430
També a la Font “pareixes Balzagues” segons Colomina (1991:131), que, a més,
aporta més informació sobre el mot.
429 L’arreplega Millet (1997:696) com a malnom de la Font: Catxotxes “per la forma de
caminar”.
430 Chover (1951:332).
428
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desfigalassar (Pla, Pma, Alf, Cas, Almi, Fo; desfigalarsar: Lloc) Vg.
desfilassar.
desfigalatxar (Xco, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Dai, Gua, Mi, Pi)
Vg. desfilassar.
desfilagar (Ador) Vg. desfilassar.
desfilagassar (Pla, Bjó, Pma, Ròt, Vi; desfilagarsar: Si, Barx, Pla, Po) Vg.
desfilassar.
desfilagatxar (Ga; desfilagarxar: Bpa, Bdrà, Bpx, Alqu, Almo, Ol) Vg.
desfilassar.
desfilassar (Tav, Bfró) Desfilar, desfer fil a fil un teixit. SIN. desfigalassar,
desfigalatxar, desfilagar, desfilagassar, desfilagatxar, desfilassar.
escarpidor (Tav, Bfró, Bell, Raf, Ol) Pinta de pues grosses i clares que
serveix per a desembullar els cabells. Els informants d’aquests pobles
recorden que antigament es donava aquest nom al que ara anomenen
batidor.
esgarrall (Barx, Raf, Pi, Ol; esgarralló: Mi) Vg. esgarrany.
esgarrany (Tav, Si, Pla) Acció o efecte d’esgarrar, de separar les parts d’una
tela estirant: “uns esgarranys/ en camp d’ironia”.431 SIN. esgarrall,
esgarrat.
esgarrat (Bfró, Ga, Alqu, Bjó, Alf, Vi, Mi) Vg. esgarrany.
esgarró (Bfró, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Almo, Real,
Bjó, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi). Vg. esgarrany.
jupetí [upe'ti]/ [ope'ti] (Tav, Bfró, Si, Bell, Raf, Bjó, Ador) Peça de
vestir sense mànegues que cobreix el pit i l’esquena. Mot en procés de
substitució pel castellanisme xaleco.
menjadoret (Tav, Xco, Mi, Pi, Ol) Espècie de pitet. Vg. pitet.
orellal (Bfró, Si, Alf, Ròt, Mi) Anella de metall per adornar l’orella.
palmito (la Safor) Instrument que serveix per fer aire.
paquet (Tav, Alqu, Almo, Po, Ador, Alf, Cas) Nom amb què es coneixen
els bolquers actuals d’un sol ús. Mot en procés de substitució pel
castellanisme panyal (la Safor). SIN. paquetó. Vg. bolquer.
paquetó (Bfró) Vg. paquet.
passar (la Safor, el contrari és despassar) Referit als botons, vg. abotonar.
pendientes (la Safor, també penientes) Arracades.
pinta (Tav, Bfró, Xsa, Bpa, Raf, Ròt, Vi) Làmina amb pues espesses que
serveix per llevar els polls dels cabells pentinant-los.
pitet (Valld) Tros de tela que es posa penjat davant el pit, especialment d’un
infant menut, per evitar que s’embrute amb el menjar, amb la bava, etc.
Llevat dels pobles del nord i els del sud, tota la comarca només utilitza el
431
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castellanisme bavero. En ocasions els sinònims han pres algun matís en el
significat (mapa 96). Vg. bavador, bavero, menjadoret.
sacsanes (Bfró, Barx) Vg. setsacs: “Això el ve sacsanes”.
set (Barx, Xsa, Grau, Bdrà, Bpx, Alqu, Almo, Po, Pma, Lloc) Esgarrany
angular fet a una tela.
setsacs (setsacs ['sεtsaks]: Bell, Bjó, Ador, Ròt, Dai, Ol; satsacs: Tav, Bdrà,
Raf, Po, Ador) Aplicat a la roba, quan aquesta ve gran i ampla.
Segurament format a partir de set sacs, perquè sac ja té el significat de
‘vestit massa balder’ a Bfró, Si, Pla Xsa, Grau, Ga, Bpx, Pra, Alqu, Almo,
Real, Pma, Almi, Lloc, Fo, Dai, Mi, Pi: “Això el ve com un sac”,
“pareixes un sac”. A més, són usuals els mots composts formats per
set+substantiu amb aquest sentit: setsàries (la Vall d’Ebo; sacsàries a
Pedreguer), setvares (la Marina Baixa), setbosses (Alcoi), setjaques i setbarxes
(Llíber).432 SIN. batzagues, sacsanes, setsàries.
setsàries (Xsa) Vg. setsacs.
solsir (sovint sulsir, la Safor) Apanyar una roba refent-ne amb l’agulla el
teixit trencat.
taca (la Safor) Senyal sobre una cosa produït per la presència d’una
substància estranya. A la major part de la Marina Alta es diuen tatxa.433
taleca (Tav) Tipus de sac llarguerut, de tela més forta que el sac ordinari,
per a tenir-hi cereals: “«mi quin bulto porte!»: la taleca. Quan baixes amb
el xiquet al coll: «Ja baixes an la taleca al coll!»”. Ha quedat fossilitzat en
el nom d’un carrer “que no trau cap”, significat que pren carrer la Taleca a
molts altres pobles.434
tapit (Tav, Xsa, Alf) Atapeït, compacte: “Una tela tapida”, “un ciprer tapit”.
xambreta (Tav, Si, Xsa) Camisa interior, pelfada, de dona, de mànega llarga.

Beltran (2011) i Colomina (1991:302).
Beltran (2011:112).
434 DECLC VIII, 800.
432
433
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4.3. El món infantil. Els jocs. Els colors. Les festes435
acòlic 1 (Bfró, Si, Pla, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Pi; acoliquet: Ol) Vg.
escolà. 2 (Ol) Vg. sagristà.
acòlit (Alqu, Vi, Fo) Vg. escolà.
agunsadora (Tav, Po) Vg. engronsadora.
aide malaluie (Si) Nom de joc infantil. Sembla que és saltar i parar.
L’ALDC arreplega passaglope com a nom d’aquest joc a Simat.436 Vg.
formatge llarg.
algunsadora (Tav, Bpa, Almo, Bjó, Dai, Ol) Vg. engrunsadora.
animetes (Grau) Vg. moro mussa.
aprendre (Alqu, Raf, Almo, Bjó, Ador, Ròt, Ol) SIN. deprendre.
arguinaldo (Tav, Pma; asguinaldo: Alqu) “Los villancicos, llamados también
«guirlandos»”.437 Segons els informants designa la gratificació que es feia
als xiquets per celebrar el nadal després que aquests anaren cantant per
les cases. Pres del castellà aguinaldo.
asguirlando (Bfró, Barx, Xsa, Bpa, Pra, Mi, Ol; asguirnaldo: Xsa) Vg.
arguinaldo.
bambo (o bàmbol, Tav) Vg. bola.
batzoles (Xco, Almo, Real, Bjó, Po, Ol; barjoles: Tav, Raf, Fo, Pi; bagzoles:
Bfró, Si, Pla, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Dai, Mi)
Batzoles, instrument de fusta, compost de diverses peces articulades que
en posar-se en moviment es topen produint un so sec i estrident, i
serveix per substituir les campanes en les funcions religioses del dijous i
divendres sant. SIN. betzeroles, carraca, castanyoles, postisses,
xitxarra.
betzeroles (Xsa) Vg. batzoles.
bola (Bdrà, Raf, Pi) Boleta més gran que les normals. SIN. bambo, bolo,
bòtil.
boleta (la Safor menys Fo) Bola de pedra, de vidre o d’un altre material per
jugar (mapa 97). Ja informava Colomina (1991:118) de la forma que pren
aquest mot a la Font (via), quasi idèntica a la de pobles de la Marina Baixa
(a Callosa, Bolulla i Polop, bia i bieta).438 En el cas dels darrers pobles té
clar que “sense dubtes deu ser un gal·licisme portat segurament pels
pied-noirs […]. Bieta i vieta han de ser adaptacions del francès bille ‘petite
boule’”. En el cas de la Safor proposa una segona possibilitat, que siga
Es pot ampliar l’inventari de noms comarcals de jocs tradicionals amb Bataller
(1979).
436 ALDC III, mapa 602.
437 Chover (1951:307). Piera (2002): “esguirlandos”.
438 Beltran i Herrero (2011a:128).
435
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format a partir de via ‘ratlla de color o filera de coses diferents de les que
l’envolten’, per les ratlles de color que tenien les boletes vidrioses. Això,
però, no explica la coincidència amb els pobles de la Marina Baixa. El fet
que tinga labiodental i no bilabial s’explica pel mateix fenòmen que
generalitza bi->vi- (vg. apartat 2.2.9.j., secció b). No s’hauria de descartar
la influència francesa a la Font, ja que s’ha destacat l’emigració a França i
a Alger dels habitants de la Font.439 SIN. via.
bolo (Po) Vg. boleta.
bomba (Ador, Fo, Vi) SIN. bufa.
borrador (Raf, Almo, Po, Cas, Dai, Gua, Ol) Vg. goma.
borradora (Grau, Ga, Bpa, Alqu, Ador, Mi, Pi) Vg. goma.
bòtil (Xco) Vg. boleta.
botoroni (Tav) Mot despectiu aplicat a persones: “mosatros antes solíem
dir, un home que pare axina que el pantaló el porte allà baix «parexes un
botoroni»”.
bufa (la Safor menys Ador, Fo, Vi) Globus (mapa 98). Actualment està sent
desplaçat per globo: “una bufa, un globus”.440 SIN. bomba.
bufo (Ol) Vg. cartó.
cabriola (Tav; cambriola: Bfró) Tombarella. SIN. cambriola, corumbela,
rebolta, volantí.
cagada (Grau) Sota d’oros. Vg. monga.
caixeta (Bdrà, Bell, Pra, Gua) Vg. cartó. Per extensió, a Bell i Bdrà també
designa el joc: a les caixetes. Vg. flengis.
callosins (Lloc) Vg. moro mussa. Vg. Énguera.
camallada, bot i botar (Alqu; bot i botar: Alf, Ròt) Vg. formatge llarg.
camona (Ol) Vg. monga.
caramelo [kaɾa'mεlo] (la Safor) Caramel.
carasseta (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg.
careta.
careta (Tav, Bfró, Pla, Xsa, Ga, Bpa, Ador, Alf, Almi, Ol) Màsquera de
cartó o de goma, generalment grotesca, amb què algú es cobreix la cara
per a disfressar-se. SIN. carasseta.
carraca 1 (Pla) Vg. xitxarra. 2 (Ga, Alf) Vg. batzoles.
carregueta de pebre (Almo; carregueta: Raf) Vg. fava, munta i calla.
cartó (sovint cartonets, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Alqu, Real, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi) Vg. bufo, caixeta, rompe. 2

439
440

Mora (1988:140).
Piera (1982:126).
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(Bfró, Si, Xsa, Almo, Pma, Ador) p. ext. joc que es juga amb els cartons:
jugar als cartons. Vg. flengi.
casar (Po, Mi; cassar: Tav, Bfró, Barx, Grau) Jugar-se (pedretes, ametles, etc.
amb què es marquen els punts) en una partida de cartes: “Cassàvem un
qüè d’ammetles”.
casca (pron. ['kaʃka] i ['kaska], la Safor) Coca circular amb un forat en el
centre, feta de pasta ensucrada i untada d’ou, típica de la festivitat de
Reis.
cassoles (Pma, Ador; casseroles: Raf; a les bones casseroles: Bpa) “jugava a
qualsevol cosa: a pilota, a potes, a les endevinalles, a fava, munta i calla; o
a les bones casseroles, que era el joc que més s’estimava”.441 Vg.
formatge llarg.
castanyoles (Barx, Cas) Vg. barjoles.
catapié (Vi) Vg. sambori.
catxerulo (Tav; catxirulo: Bfró, Ol) Catxirulo. SIN. milotxa.
cavallet 1 (Xsa, Raf, Alqu, Fo, Pi; cavallet a l’amo:442 Dai, Gua, Mi) Vg. fava,
munta i calla. 2 (Ga, Pma; a cavall: Pra ) Vg. formatge llarg.
cóc (Tav) As d’oros.
colla (Bfró, Barx, Xco, Bpa, Raf, Real) Conjunt d’amics. Conjunt de
persones que fan plegats una feina determinada. L’està desplaçant el
castellanisme quadrilla, que és la resposta majoritària.
conillets a amagar (Bell; conillet a amagar: Pla, Po, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Pi, Mi; conill a amagar: Tav; conills a amagar: Si, Barx, Xco; conillet amagat:
Ol) Variant popular del joc infantil de jugar a amagar-se. A Alfauir i a
Vilallonga també diuen a amagar-mos.443 El sinònim jugar a la quit és
l’evolució de l’acuit pronunciat amb el diftong creixent.444 “Solíem jugar
prou a fava-munta-i-calla. O a la quit, o siga a conillets a caçar, en què ens
pegàvem bateculs com si es tractara de l’esperó d’un cavall, a vore qui
corria més”445 (mapa 99). SIN. conills, quit.
conills (Pma, Ador, Cas, Lloc, Vi, Dai; conillets: Bfró) Vg. conill a amagar.
correduries “En el día de San Antonio abad es costumbre sacar las
caballerías, montadas por sus dueños, a dar vueltas y más vueltas
alrededor de la Iglesia («correduries»)”.446
corumbela (o curumbela, Alf, Lloc) Vg. cabriola.

Monjo (1988b:84).
Segons Bataller (1979:85) a Vilallonga és un altre joc.
443 Segons Bataller (1979:75), a Vilallonga “conillets, amagueu-se bé”.
444 Vg. Beltran (2011:130-131).
445 Mora (1988:19).
446 Grau Bono (1927:80).
441
442
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dauat (Barx, Almi) Pintat de figures quadrades o daus: “al sacre és dauat”,
“plantàvem l’arròs dauat”.
deprendre [de'pendɾe] (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa,
Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. aprendre.
descondir (Lloc) Vg. escondir.
diantre (Tav) Eufemisme per diable: “Eres un diantre!”.
diseta (Tav) Vg. iseta.
donar (Tav, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol) Fer rodar la corda en diversos jocs infantils. SIN. rodar.
donsaina (la Safor, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pma, Cas, Almi, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol) Dolçaina: “«donçaina» (dulzaina) denominada también
«xirimita».447 En diversos pobles, després de respondre dolçaina,
corregeixen i afirmen que el nom local és xirimita, cosa que fa pensar que
s’està imposant la primera paraula sobre la segona. SIN. xirimita.
duendo (Tav, Barx) Donyet. SIN. güendo, lluendo.
engalífia (Pla; engalifa: Pla, Po; engalif: Dai) Vg. maganxa. D’aquest
substantiu es deriva l’adjectiu engalifianta, que només he sentit en femení.
engronsadora [aŋgɾunsa'oɾa] (Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Ga, Alf, Ròt, Cas,
Lloc) Seient que penja de dues cordes o cadenes fortament fixades a una
biga, un travesser o una branca, que s’usa per a engronsar-se. SIN.
agunsadora, algunsadora, esgunsadora.
Énguera (Tav) Ho sent en l’expressió vindran els d’Énguera, en què
s’utilitzava els habitants d’aquesta població per fer por als xiquets. És
sinònima de vindran els callosins. Vg. moro mussa. Vg. callosins.
escolà 1 (Tav, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi) Xiquet que
ajuda a missa i altres ministeris de l’altar (mapa 100). SIN. acòlic, acòlit.
escondir (Mi) En un joc, triar qui paga. “El xic lluitant per salvar l’amic seu,
primer per escondir”. 448 SIN. descondir.
esgunsadora (Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó, Pma, Ador, Vi, Po,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. engronsadora.
espolsador [aspolsa'oɾ] (Barx) As d’espases. També anomenat espaseta
(Bfró).
estrenes (Valld) Regal, present, donat especialment a Nadal.
fava a la paret (Si) Vg. fava, munta i calla.

447
448

Chover (1951:265, 290). També Grau Bono (1927:79): “tabalet y donsaina”.
Piera (1978:148).
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fava, munta i calla (Barx, Xco, Ga, Bdrà, Pra, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Barx, Ol; fava: Bell; fava a la paret: Si)449 Joc d’infants també
conegut com a cavall fort. Els més jóvens diuen el nom posterior i castellà
xurro, mediamanga, mangotero. SIN. carregueta de pebre, cavallet, fava a
la paret, píndola, sandinguno.
fendris ['fεndɾis] (Si, Pla, Xsa; fendri: Bfró) Vg. flengi.
fenti (o fentis: Raf) També designa el cartó de la caixeta de mistos. Vg.
flengis. Vg. cartó.
flengis (Bjó; flèngit: Po; frengis i frèngits: Bjó, Mi, Pi) Nom de jocs infantils
amb què s’usaven els cartons de les caixes de mistos i xavos. Per
extensió, el nom també s’aplica, en alguns pobles, al cartonet. SIN.
caixeta, cartons 2, fendris, fenti, flengis, rella, rogle, tacó, tello.
flèurit (Po) Joc de boletes.
foja (Tav, Bfró, Barx, Xco, Ga, Bpa, Ròt, Vi, Ol) Ho sent en l’expressió fer
foja, ‘deixar, furtivament, d’anar a escola’: “amb ells vaig fer coses com
faltar a classe ―fer fotja o fugina”.450 SIN. fugina.
formatge llarg (Tav, Bjó, Xsa451) Joc infantil també conegut com a saltar i
parar. Uns altres noms que rep és a la samarra (Bpx), a passos (Bell); a
saltoborrico (Almo), a la una la pruna (Lloc) a passos o a passa, bot i dalt (Mi)
SIN. aide malaluie; camallada, bot i botar; cassoles; cavallet; glope;
mediantera; sandinguno.
fugina (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Raf) Fer fugina és una expressió sinònima de
fer foja. Vg. foja.
gallina cega (la Safor) Joc infantil. Ho sent en totes les variants possibles
amb diminutius: gallineta cega, gallineta cegueta, gallina cegueta i gallina cega.
gata maula (Si,452 també gat negre) Personatge imaginari per fer por als
xiquets. SIN. gitano, home del sac, moroti, moro mussa, rector,
saginer.
gineta (Po) Vg. monga.
gitano (Si, Barx, Bdrà, Raf, Pra, Vi, Gua) Personatge imaginari per fer por
als xiquets: “Vindrà el gitano i te s’emportarà!”, “ja ve el gitano en lo
sac!”.
glope (Barx) Joc infantil, sembla que és saltar i parar. Vg. formatge llarg.
goma (Valld, Xco, Xsa, Bdrà, Bell, Pra, Raf, Real, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Almi,
Lloc, Fo) Goma d’esborrar (mapa 101). Alguns informants consideren
Segons l’ALDC III, mapa 603, a Simat, “fava a la paret”.
Piera (2007:202).
451 En realitat a Xeresa responen formatge llarg per a ‘saltar i parar’ i cavallet per a ‘fava a la
paret’. Invertisc els resultats perquè em sembla confusió dels informants i en deixe
constància. El resultat de Beniarjó coincideix amb Bataller (1979:83).
452 Segons ALDC III, mapa 581.
449
450
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que borrador i borradora són noms antics, hui en part substituïts per goma.
SIN. borrador, borradora.
güendo ['wendo] (Xsa, Raf, Bjó, Fo)453 Vg. duendo.
guiseta (Xsa, Bpa) Vg. iseta.
guix (Valld, Bpa, Ròt, Cas, Vi, Ol; enguix a Si) Esteatita usada pels sastres
per a senyalar les teles. Quan un objecte semblant s’usa a escola
s’anomena tissa o clarión (la Safor; clarió a Xco, Xsa), castellanisme
introduït per l’escola predemocràtica.
harca (la Safor) Fer harca és ‘apedregar-se, sobretot els xiquets’. D’aquest
substantiu es deriva el verb harcar-se: “em vaig trobar entre dos colles de
borinots que s’entretenien jugant a fer harca amb pedres”.454
home del sac (Pla, Bdrà, Bpx, Pra, Po, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Ol) Personatge
imaginari per fer por als xiquets. Vg. moro mussa.
iseta ([i'zεta]: Tav, Pla, Barx, Xco, Bell, Raf, Pra, Alqu, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol; [i'zεt:a]: Pla) Vg. trastada. “una altra iseta
meua d’aquest temps la contava ma mare”.455 SIN. diseta, guiseta,
trastada.
jodio (Tav) Diable.
llapis ['ʎεpis] (Tav, Xsa, Bpa, Raf, Almo, Pma, Ròt, Pi, Ol) Utensili per a
dibuixar i escriure. SIN. llapissera.
llapissera (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi) Vg. llapis.
lluendo 1 (Tav) Persona, especialment de poca edat, molt activa. 2 Donyet:
El lluendo de la paella és el personatge imaginari d’un conte popular. “Els
lluendos” és un capítol d’El guardià de l’anell de Vicent Pascual. “De nit
ixien els (g)üendos, no va haver mala escama! Li ixien els (g)üendos, as
veu que·estava en casa i diu que li ixien, ruuuu! I merejaen al llit. Van
(a)nar les autoritats i tot!”. Vg. duendo.
maganxa (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Mi, Pi, Ol; manganxa: Gua) Trampes en el joc. SIN. mangalatxa,
mangalúfia, engalífia, engalifa, engalif. “Aquest món mercantil
m’atreia, pel que tenia de joc, de risc, i n’intentava aprendre les arts o les
maganxes”.456
maleitor [male'toɾ] (Si, Pla) Vg. trastada.
Millet (1997:699) explica el malnom de la Font Güenda “per escodrinyador”.
Sant-Celoni (2003:73).
455 Piera (2007:39).
456 Piera (2007:225).
453
454
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mangalatxa (Tav, Bfró) Vg. maganxa.
mangalúfia (Si) Vg. maganxa.
mediantera (Real, Po, Fo, Pi) Vg. formatge llarg.
menejar (la Safor) Remenar, moure d’un costat a l’altre. SIN. remenejar.
milotxa (Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Vi, Ol) Vg. catxerulo.
mitxelinga (Dai) Vg. monga.
mona (Pma, Ador, Alf, Ròt) Sota d’oros. Vg. monga.
monga (Tav, Bdrà, Bpx, Real) Sota d’oros (mapa 102). SIN. cagada,
gineta, mitxelinga, mona, pelegrina, pelinguina, pelitxonga,
peritxinela, petxilinguinga, pilindonga, pixavina, porra, puteta,
rata, sorra 2, xima, xula.
moro (Almi, Ol; moru: Grau, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Cas, Vi, Dai, Mi,
Pi) Vg. moro mussa.
moro mussa (Si, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Alqu, Almo, Ador, Ròt;
moru mussa: Grau, Pi) Personatge imaginari per fer por als xiquets. “A les
criatures, se’ns solia parlar d’una mena d’ogre, d’home del sac, de gegant
que raptava nens i se’ls enduia lluny, quan no «se’ls menjava fregits amb
tomaqueta», i que s’anomenava «el moru mussa» […] referència
rondallesca a «el moro muza», el cabdill islàmic que inicià la conquista de
la península Ibèrica feia molts segles”.457 També es recorria, per a fer por
als xiquets, al barbut (Pma, Ol), al dimoni (Bpa), al lladre (Xsa), al lobo (Xsa,
Bpa, Bpx, Alf, Almi, Lloc, Gua), a la uela bruixa (Bpa, Bpx) o la bruixa
(Ròt). SIN. animetes, callosins, gata maula, home del sac, gitano,
moro, moroti, morotu, rector, saginer.
moroti [mo'ɾɔti] (Valld, Fo) Personatge imaginari per fer por als xiquets:
“Antes féem an una tela axina [es tapa la cara] i féem «moroti!» pa fer
por”. “Vés-te’n corrents a dormir, que vindrà el Moroti i se
t’emportarà!”.458 Vg. moro mussa.
morotu (Bell, Gua) Vg. moro mussa.
morralla (Bpa, Bjó) Conjunt de xiquets, especialment de xiquets de molt
poca edat.
nino (Bfró, en femení, nina) Figureta humana que serveix de joguet als
xiquets.
pandorga (Si)459 Vg. simbomba. Arreplega aquest nom a Simat l’ALDC,
tot i que jo només hi he sentit samumba.
passejador (Barx) Mainadera; xiquet o xiqueta llogats per a passejar infants:
“ma uela tenia un criat que el vaen portar de passejaoret”.
Piera (2007:213).
Sant-Celoni (2002:109).
459 ALDC III, mapa 605.
457
458
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peça (Bpa, Bell, Almo, Gua, Mi) Moneda grossa (sovint dues monedes
enganxades) que es llançava en els jocs infantils de xavos i de cartons.
SIN. pota. Vg. xavo.
pelegrina (Lloc) Sota d’oros. Vg. monga.
pelinguina (Almi) Sota d’oros. Vg. monga.
pelitxonga (o pelindonga, Pla) Sota d’oros. Vg. monga.
penyora (Si, Pla, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Mi, Pi; pinyora:
Tav, Bfró, Xco, Grau, Bdrà, Almo, Dai, Gua) Càstig que s’imposa a qui
falla o comet un determinat error en certs jocs. Mot parcialment
substituït a tota la comarca pel castellà prenda. SIN. prenda.
perolets i cassoletes (Bfró) Joc de cucanyes, típic de sant Antoni a
Benifairó.
perromanso (Pi) Vg. sambori.
petxilindinga (Almo, Bjó; petxilinguinga: Gua) Sota d’oros. Vg. monga.
píndola (Tav) Vg. fava, munta i calla.
pixavina (Mi) Vg. monga.
porra (Alqu) Vg. monga.
postisses (Barx) Vg. barjoles.
pota (Bdrà, Bpx, Ol) Vg. peça.
prenda (Si, Barx) Vg. penyora.
provessó (la Safor, pl. provessons) Processó.
puteta (Si, Barx, Bell) Sota d’oros. Vg. monga.
quadreta (Real, Alf, Fo, Dai, Gua, Pi; quatreta: Raf) Vg. sorra 1.
quadrilla (la Safor) Vg. colla.
quit (Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Pra, Almo, Real, Vi, Fo, Gua, Ol; la quit a
amagar: Bell, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Po) Joc infantil: a la quit. Vg. conillets
a amagar.
rata (Raf) Sota d’oros. Vg. monga.
ratera 1 “Los espectadores se acomodan en graderíos (carafals) y debajo de
estos, a guisa de barrera, alinéanse vigas y listones muy próximos entre sí
(rateres) dejando espacio para pasar un hombre”. 460 2 (Xco, Ga, Alf)
Parany per agafar animals: “parar rateres pa les merles”, “una ratera pa
raboses”. Podria tractar-se d’un mallorquinisme semàntic a la nostra
comarca (o simplement d’una extensió del significat del mot ratera):
l’ALDC i el DCVB només arrepleguen ratera com a trampa per a animals
diferents de les rates més al nord del riu Sénia, a Borriana, entre la
Marina Baixa i la Safor i a Mallorca.461
rebolta (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Xco, Ador) Vg. cabriola.
460
461

Grau Bono (1927:79).
Vg. ALDC VII 1603 i DCVB (ratera).
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rector [re'toɾ] 1 (Valld) Sacerdot. 2 (Barx) Personatge imaginari per fer por
als xiquets: “Vindrà el retor!”. Vg. moro mussa.
rella (Tav) Joc infantil. Vg. flengis.
remenejar (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Alqu, Almo, Ador, Ròt, Lloc, Vi, Dai)
Vg. menejar.
revetla (Alqu, Fo) Afirmen que aquest era el nom de les berbenes, que és el
nom que reben a tota la Safor. Revetla és com s’anomenen a part de la
Marina Alta.
roda (Bfró, Vi) Vg. rodanxa.
rodanxa (Tav, Pla) Cercle que els xiquets fan rodar per jugar. SIN. roda.
rodar (Bfró, Si, Alqu, Cas) Vg. donar.
rogle 1 (la Safor) Rotle, conjunt de persones o de coses disposades de
manera que formen un cercle. 2 (Bpa, Bpx, Dai, Gua, Ol) Vg. flengis.
rompe (Tav) Anvers o revers de les caixetes de mistos que s’usaven en jocs
infantils. SIN. cartó.
rovellot (Tav) As d’oros. També anomenat ou (Bfró, Xsa).
saginer (Pla) Personatge imaginari per fer por als xiquets: “Vindrà el
saginer!”. Vg. moro mussa.
sambomba (o samomba) (Bfró, Grau, Ga, Bpa, Bell, Alqu, Almo, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Vi, Fo, Pi, Ol) Vg. simbomba.
sambori 1 (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi) Joc en què es tracen a terra una sèrie de caselles numerades i,
anant a peu coix, fan córrer a patades una tella que ha de passar d’una
casella a l’altra segons unes regles (mapa 103). SIN. catapié,
perromanso. Vg. tello. 2 (Bfró) Embolic: “No em claves en un sambori,
a mi!”.
sambumba (o samumba, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Raf, Pra, Real,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi) Vg. simbomba.
sandinguno 1 (Grau, Bpa, Bdrà, Vi, Dai) Vg. formatge llarg. 2 (Bjó) Vg.
fava, munta i calla.
santet (Tav) Antigament, cromo.
sarpassa (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bell, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Pi; serpassa: Si, Pla,
Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Real, Dai, Mi, Ol) Ritu cristià que se
celebra durant la Setmana Santa, en el qual el rector i els escolans visiten
les cases del poble per beneir-les.
sarpasset (Tav, Pra, Alqu, Ador) Objecte que serveix per a fer les
aspersions d’aigua beneïda, salpasset.
senyoreta (Bfró, Bpa, Pra) Vg. monga.
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simbomba (Tav) Nom de l’instrument musical. SIN. pandorga,
sambomba, samumba, sambumba.
sorra 1 (Valld, Xco, Grau, Bpa, sovint en diminutiu, sorreta) Nom del quatre
d’oros. SIN. quadreta. 2 (Ga, Bell, Cas, Vi). Vg. monga.
surda (Fo) Vg. monga.
tacó (Real) Vg. flengis.
tella 1 (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol) Tros redó de teula, test o altra matèria semblant amb què juguen els
xiquets. SIN. tello. 2 (Si) Pedra menuda i plana. 3 Sembla que també és
un joc en què s’usen telles.462
tello 1 (Tav, Xsa, Raf, Pra, Alqu) Vg. tella 1. 2 (Tav, Xsa) Joc infantil
semblant al sambori.463 3 (Alqu) Vg. flengis.
tereseta en ratlla (Tav, treset en ratlla: Ador, Pra; tresets en ratlla: Grau) Nom
d’un joc de xiquets o xiquetes en què es marca un quadro en terra, creuat
per diagonals, i cal procurar posar-hi tres pedretes en línia recta seguint
les ratlles, treset en ratlla.
trastada [tɾas'ta] (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi)
Malifeta, mala acció. SIN. iseta, maleitor.
verbena [veɾ'bena], [beɾ'bena] (la Safor) Festa, sobretot de balls, que es fa a
la nit.
vespra (la Safor) Dia o nit anteriors a una festa.
via (Fo) Vg. boleta.
volantí [bolan'ti] 1 (Valld, Xco, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg.
cabriola. 2 (Bfró) Tombarella feta sense recolzar el cap ni les mans al
terra. SIN. volta de campana.
volta de campana [bɔltɔkam'pana] (Tav, Ol) Tombarella feta sense
recolzar el cap ni les mans al terra. SIN. volantí.
xapa (Pla, Xsa, Ga, Raf, Pra, Alqu, Real, Pma, Ador) Vg. xavo.
xavo (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Alqu, Bjó, Po, Alf, Ròt, Cas,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Moneda antiga, que no és de curs
legal, utilitzada en jocs infantils. SIN. pota, xapa.
xima (Barx, Xsa, Alf, Pi) Sota d’oros. Vg. monga.
xirimita (Bfró, Xsa, Grau, Bpx, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ador,
Alf, Ròt, Lloc, Vi, Fo) Vg. dolçaina.

462
463

DDAA (2004:100).
A DDAA (2004:100-101) s’explica un altre funcionament del joc.
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xitxarra 1 (la Safor, menys Pla) Instrument de fusta amb una lamineta o
llengüeta flexible que, en fer-lo girar, produeix un seguit de sons secs i
estridents. SIN. carraca. 2 (Grau, Bdrà, Real, Almi, Lloc, Vi) Vg.
batzoles.
xula (Barx) Sota d’oros. Vg. monga.
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4.4. La casa
agraelles (Raf, Vi) Vg. graelles.
agulla 1 agulla d’estendre (Tav) Vg. gafa 1. 2 agulla passadora (Tav, Barx, Cas,
Almi, Lloc) Vg. gafa 3.
aixeta (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Vàlvula d’accionament manual que s’adapta a l’orifici
d’un recipient o a l’extrem d’una conducció per a regular l’eixida d’un
fluid. Alguns pobles fan servir ‘font’ amb aquest significat. 464 Mot
parcialment desplaçat pel castellà grifo (mapa 104). SIN. font.
alacena (Tav, Bfró, Grau, Bpa, Raf, Almo, Real, Cas, Mi) Vg. aparador.
albelló (Tav, Si; ambelló: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà,
Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; asbelló: Tav) 1 Forat per on comença un
conducte de desaigüe, com el del pati d’una casa. 2 Forat per on
comença un conducte de desaigüe, com el de les vores dels carrers.
També són sinònims desauie (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Bpa, Pma, Mi,
Ol) i engolidor (Tav, Bfró, Pla, Alf, Lloc, Ol) (mapa 105). “Los
rezumamientos de los albañales, «albellons», de los corrales de las
casas”.465 SIN. androna.
alçar (Tav, Si, Mi) Posar (una cosa) en el seu lloc, on estiga ben guardada.
alcavó (Bfró, Xsa; calvó: Tav; escalfó: Si) Cambra de dalt del forn, utilitzada
per aprofitar la temperatura alta que hi fa per fer pujar el pa, per eixugar
roba, etc.’. Alguns informants confonen els noms i els conceptes d’alcavó
i de calfó.
alforí (Bfró, Si) Cadascun dels casells o compartiments d’un graner. A
Simat, pel que em diuen, sembla que fóra sinònim de rebost: “molts, al
rebost que n’hi (ha)via an ma casa, antes de tombar-la, això, molts dien
l’alforí, que era baix l’ascala”.
allar (la Safor) Llar, lloc d’una casa amb paviment de pedra o de toves
refractàries on es fa foc per a calfar-s’hi o per a cuinar.
almotlada [almo'lːa] (Si, Pla, Ròt) Vg. motlada.
ammotlada [amːo'lːa] (Tav, Bfró, Si, Barx, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf,
Almi, Vi, Fo) Vg. motlada.
ampolla catalana (Tav, Barx) Porró que té el broc llarg i recte. A partir
d’ampolla catalana s’han format la reducció ampolla (Valld) i l’habilitació
catalana (Barx), segurament més escampades als nostres pobles.
464
465

També font a Benigànim, segons ALDC II, mapa 398.
Grau Bono (1927:57).
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andana 1 (Pla, Lloc) Vg. dalt de més amunt. 2 (Si) Cambra amb el terra de
canyís usada per tenir-hi cucs de seda.466
androna (Lloc, Almi) Vg. albelló.
anterrat (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bell, Pra, Almo, Po, Alf, Ròt, Vi, Fo,
Gua, Mi, Pi; alterrat: Barx, Bpa, Real, Dai, Gua; antarrat: Bell, Almo) Vg.
terrat.
aparador (Si)467 Armari amb portes de fusta o de vidre que hi ha al
menjador, per tenir-hi la vaixella. Parcialment substituït pel castellanisme
alacena.
balancí (Bfró, Barx, Alqu, Bjó, Ador, Ròt, Almi, Fo, Pi) Cadira que té els
peus de davant enllaçats als de darrere per dos arcs convexos sobre els
quals en descansen dos de concaus units al seient que, gràcies a un
sistema de molls, permeten l’oscil·lació del seient avant i arrere. El
castellanisme mecedora ha substituït aquest mot només quan és referit a
‘cadira que té els peus de davant units amb els de darrere per dos arcs de
fusta que permeten donar-li un moviment oscil·latori’.
balda (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Pra, Almo, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Peça llarguera de ferro o d’altra
matèria resistent, que per un cap va clavada a una fulla de porta o de
finestra i per l’altre cap s’encaixa amb una altra peça travadora situada en
l’altra fulla o en la paret, de manera que quede fortament tancada la
porta.
banc (Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pi, Ol) Vg. portal.
barandat (la Safor; balandat: Bjó, Alf, Ròt, Almi, Lloc) Paret prima formada
generalment per rajoles posades de cantell i que no sol suportar cap pes.
Actualment en procés de substitució pel castellanisme tabic.
barral 1 (Pla) Porró. 2 (Tav, Barx, Mi) Botella, ampolla.
borumballa 1 (Vi, Mi; borrumballa: Barx, Bell, Alqu) Cada una de les llenques
de fusta primes i caragolades que trau la plana o la garlopa planejant. 2
(Barx, Bell, Alqu) Encenall. Segons l’ALDC, a Simat barumballes468 amb
[ɾ] bategant. “Una miqueta de borumballa i, en acabant, un poquet de
llenya al voltant”.469
brancalada 1 (Pma, Xsa)470 Part lateral d’un portal o finestra. 2 (Xsa) Vg.
brocal.

ALDC II, mapa 253.
Segons ALDC II, mapa 326.
468 ALDC II, mapa 289.
469 Sant-Celoni (2002:101).
470 També a Gandia segons DCVB.
466
467

325

brocal (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol) Coll de pou o de cisterna. SIN. brancalada 2, paret.
bromera (Tav, Bfró, Pla, Grau, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Real, Po, Ador,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Pi) Escuma. Alguns pobles la distingeixen de la
sabonera perquè aquella és produïda per la mescla d’aigua i sabó. SIN.
sabonera.
bufador [bufa'oɾ] (Tav, Bfró, Pla, Barx, Raf, Pma, Alf; bufadora: Almi i Lloc)
Canó de canya o de metall, foradat a cada cap, en el qual bufen per avivar
el foc dels fogons, de la xemeneia, etc.
bugada (Po, Ròt, Mi) Conjunt de roba que es llava. També en l’expressió
quina bugâ (Bjó, Bpa), ‘faena molt grossa’. SIN. ensabonada.
calaix (Bfró, Pla, Raf, Pra, Almi, Lloc, Vi, Fo, Alqu, Mi, Pi, Ol) Mostrador
d’un comerç, d’un bar, etc. Aquest mot metonímic, així com taulell (Tav,
Si) han estat substituïts per mostrador, tot i que les persones majors en
recorden l’ús. A Benifairó també sent fer calaix com a ‘fer estalvis’.
calfador (Bfró, Si, Xco, Pra, Alqu, Ròt; calfadora: Ador) Vg. casset.
calfó (Barx; alcalfó: Tav) 1 Lloc del forn on es fa el foc. A partir d’aquest
significat es formen netejar la calfó (Barx), ‘escombrar un forn’ i encendre
l’alcalfó (Tav), ‘fer foc a dins el forn’. A Xco afirmen que fer la calfó és
“quan arrimes les brases a un costat”, a Xsa que la calfó és “quan botaves
el forn”. Coincideix l’últim significat amb la definició que fa Escrig: “se
dice propiamente de la acción de encender el horno pegando fuego a la
hornija”. 471 A partir d’aquests significats s’explica coques a la calfó (Tav,
Barx, Ga, Bell, Bjó, Pma, Ròt, Ol), com a aquelles que es fan aprofitant
que s’acaba de fer el primer foc al forn: “«coques a la calfó», les famoses,
amb farina de dacsa, aliment obligat de la gent de postguerra, avui
sublimades amb bona cosa d’oli i companatge (anxoves, tonyineta, ou
dur ratllat, tomata…)”.472 “Antes de la electrificación de los actuales
hornos de pan cocer, el calentamiento del horno se hacía diariamente a
primera hora de la mañana encendiendo haces de leña dentro del recinto
del mismo, operación conocida por «botar la calfó». Se aprovechaba el
fuerte calor inicial, antes de retirar el rescoldo, para cocer
rápidamentetortas elaboradas con harina de maíz. Éstas eran «les coques
a la calfó»”.473 A Bellreguard diuen que també s’anomenen coques a la pala.
calfor (Bfró) Escalfor.
Escrig (1851:153) [consultat el 15-10-2015 a través de l’edició escannejada de
https://books.google.es/books?id=LqmCv5b5MhcC&printsec=frontcover&hl=ca&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false].
472 Piera (1982:201).
473 DDAA (1985:394).
471
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cambra (la Safor) En les cases tradicionals, departament situat al primer pis,
destinat a graner.
canterella 1 (Si, Barx) Cànter amb broc i dues anses per a beure. 2 (Xco, Pi)
Vg. botija 2.
canterer (Valld, Xsa, Xco, Bpx, Real, Raf, Real, Ador, Alf, Cas, Almi, Vi,
Fo, Mi, Pi) Post amb forats redons, que està posada horitzontalment i
serveix per sostenir els cànters o gerres.
capçal (Si)474 Tros de soca o branca grossa, sobretot el que es destina a ser
cremat.
carnera (Tav, Mi) Caixa de fusta i tela mosquitera que serveix per guardarhi carn.
carril (Si) Vg. carrilera.
carrilada (Bfró, Bpa) Vg. carrilera.
carrilera (Tav) Part del paviment d’una casa fet d’un material diferent de la
resta perquè hi circulen les rodes d’un carro sense fer malbé el sòl. “Vam
canviar les carrileres per taulells rojos als dos costats i, el mig, el vam
deixar lluït de pòrtland”.475 A Xsa, Raf, Ròt responen lloses.
casset (Si, Barx, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi; casso: Tav, Grau, Bpa,
Alqu, Pma, Mi, Ol; cassillo: Xsa) Atifell de cuina constituït per un
recipient menut de forma aproximadament semiesfèrica, proveït d’un
mànec relativament llarg. Segons el DCVB, format a partir de cassa, tot i
que, em sembla el diminutiu del castellà cazo ['kaso], vists els resultats
comarcals (coincideixen amb els de l’ALDC II, mapa 327, per a tot el
PV) i el fet que no és un mot documentat des d’antic. SIN. calfador.
catalana (Barx) Vg. ampolla.
cavalló (Tav) Carena de la teulada.
celler (Tav, Bjó, Alf, Lloc, Vi) Rebost situat al corral de la casa on es deixen
alguns aliments.
comú (Tav, Bfró, Si, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Almo, Real, Pi, Ol) Latrina.
També es fa servir el sinònim castellà retrete (Si, Pla, Barx). Els utilitzats
actualment solen anomenar-se vàter. SIN. excusat.
conca (Tav, Vi) Vg. ferrada.
corriola (la Safor; puntualment curriola a Tav, Bfró, Real, Ròt) Roda
proveïda d’un ull en el seu eix geomètric, que li permet girar a l’entorn
d’un eix que hi està introduït, i amb la superfície lateral acanalada, de
manera que permet passar-hi una corda i que serveix per a canviar la
direcció o el sentit d’una força.
474
475

Segons ALDC II, mapa 305.
Sant-Celoni (2002:98).
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cresol (la Safor)476 Llum d’oli consistent en un recipient de terra refractària,
de metall, etc., dins del qual es posa l’oli i un o més blens.
cuina 1 (la Safor; cuinna: Gua, Mi)477 En la casa tradicional, lloc on hi havia
la llar, on sovint es cuinava, i hi havia una taula. 2 Departament d’una
casa en el qual es cou el menjar. Les persones majors distingeixen el
primer departament del lloc construït posteriorment destinat a cuinar
menjars, que s’anomena cuineta a Bfró, Xsa, Bpa, Bjó, Ròt, Vi; i guisador al
Pla, Real, Pma, Alf, Lloc: “dins, a la dreta, se supon que està el
guisaor”.478
cuineta (Bfró, Xsa, Bpa, Bjó, Ròt, Vi) Vg. cuina 2.
dalt de més amunt (Tav, Si, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Ador, Ròt, Dai,
Gua, Mi, Pi; la cambra de més amunt: Lloc, Mi) Segon pis d’una casa
tradicional, si n’hi havia. SIN. andana.
desauie (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Bpa, Pma, Mi, Ol) Vg. albelló.
desmorrellar-se (Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Ol; esmorrellat: Pi) 1
Gastar-se, un teixit, per les vores 2 Trencar-se un tros de la vora d’un
recipient, especialment de vidre, terrissa, porcellana o d’uns altres
materials semblants.
dibrell (Bpa, Bell, Raf, Almo, Bjó, Dai)479 Vg. llibrell.
dinada [di'na] (Tav, Si) Quantitat d’alguna cosa que es donava per un diner.
Ho sent sempre referit al safrà, significat en el qual sembla haver-se
fossilitzat el mot: “una dinaeta de safrà”.
eixida [i'ʃiδa] (Pla, Barx, Xco, Pra, Alqu, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Vg.
volada.
eixugamans [aʃua'mans] (Tav) Drap per a eixugar-se les mans. Segons
l’ALDC és un mot comú de València a Salses i a les Illes Balears, però no
al sud del cap i casal (amb l’única excepció de Tàrbena). 480 L’ALPI
arreplega la mateixa distribució al centre i nord del País Valencià i hi afig
Benialí i Calp. Bé pot tractar-se d’un paral·lelisme lèxic, bé d’una altra
recialla mallorquina. SIN. torcamans.
eixugar (la Safor) Fer que (una cosa banyada) perda per evaporació l’aigua
que la cobrix o l’amera. Alguns informants confonen puntualment eixugar
i secar, però es manté la distinció.

Segons Piera Moncho (1985) a Daimús queresol. Jo només hi he sentit cresol.
Vg. la pronunciació del diftong en l’apartat 2.1.1.d.
478 Richart i Richart (2000:81).
479 Segons Garcia Frasquet (2015:149), dibrell també a Miramar. No ho he sentit allí,
però és molt probable, atés que en pobles veïns alterna amb llibrell.
480 ALDC III, mapa 400. Per a l’ALPI, vg. Garcia Perales (1995:147-148), pregunta 693.
476
477
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eixuts (Si, Bpa) Jaç de palla o d’herba seca que posen en els corrals, solls i
estables per llevar l’excés d’humitat i també perquè el bestiar en faça fem
deixant-hi anar els excrements i l’orina.
encenall (Si, Pla; encenalls: Xsa, Ga, Alqu, Cas, Fo) Llenya menuda i fullaraca
seca. SIN. borrumballa.
engolidor (Tav, Bfró, Pla, Alf, Lloc, Ol) Vg. albelló.
ensabonada [ansabo'na] (Pla) “Vaig a fer l’ansabonâ”, “me’n vaig a llavar
l’ansabonâ”. Vg. bugada.
escombrar (Si, Pla, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Vi, Ròt) Passar l’escombrall per un
forn per netejar-lo de cendra i caliu abans de posar-hi els pans que s’han
de coure. Al País Valencià i a les Illes Balears, on l’acció de netejar el
terra amb la granera es diu granar, fan servir aquest verb quan l’acció es fa
dins un forn. L’estri per fer l’acció és granera d’escombrar (Tav), de llata
(Bfró) o de palma (Barx), escombraor (Xsa) o escombraora (Si)481.
escórrer (la Safor) Vg. estòrcer.
escudeller (Tav, Si, Pla, Pma, Bpa, Raf, Alf, Lloc, Mi) Post o pedrís
col·locat a certa altura i adossat a la paret de la cuina, per a tenir-hi
escudelles, plats, olles i altres atuells: “Dus això de l’escudeller i allò altre
de l’armari rebost!”.482
esportir (Xco, Xsa, Grau, Bpa, Raf, Gua, Pi, Ol) Sacsar, enèrgicament, la
roba abans d’estendre-la perquè no quede molt arrugada.
estòrcer (Tav, Bfró, Si) Tòrcer molt, amb voltes repetides, especialment la
roba per eixugar-la. Al sud de la Valldigna, escórrer. SIN. escórrer.
estoreta (Valld, Xsa, Ga, Raf, Vi, Ol) Estora xicoteta, especialment la que
s’usa per a fregar-s’hi les sabates i deixar-hi la brutesa. SIN. estorí.
estorí (Bpa, Bell) Vg. estoreta.
estovalles (Tav) Peça de roba, generalment de lli o de cotó, que es posa
estesa damunt la taula en parar-la per servir el menjar. Hui substituït per
mantel (i tapet si és sintètic). Una informant de Tavernes recorda que
aquest mot s’usava i el mantenia en l’expressió “entre amics, no cal
estovalles”. L’ALDC arreplega tovalles a Simat com a ‘tovalló’.
excusat (Tav, Si, Pla, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Real, Ròt, Vi, Fo, Pi,
Ol) Latrina. SIN. comú.
fallega (Raf, Almo) Barra de ferro vertical proveïda d’un ganxo a cada cap
que, al girar sobre el seu eix i encaixar aquests ganxos amb una baga o un
piu fixat al bastiment, tanca una porta balconera o una finestra, falleva.
farnir (Tav) Abastir, fornir: “M’has farnit d’hortalisses”.

481
482

Segons ALDC V, mapa 1053.
Sant-Celoni (2002:110).
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ferrada [fe'ra] (Bfró, Si, Pla, Barx) Recipient tradicionalment de llanda i
actualment de plàstic que s’utilitza per a posar-hi la roba (mapa 106). A
diversos pobles (Barx, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Real, Ador, Ròt) safa està
substituint ferrada i gaveta per referir als recipients actuals de plàstic. SIN.
conca, gaveta.
flare (Si)483 Calfador redó, menut, amb tapa foradada i mànec, que s’ompli
de brases per a calfar el llit.
flassada ([fla'sa]: Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Pra, Almo,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol;
[fɾa'sa]: Tav, Bell, Raf, Alqu, Real, Fo, Vi484) Peça quadrangular teixida de
llana o de cotó, generalment amb ratlles de diferent color, que s’usa com
a tapall de llit. SIN. saflada.
font 1 (Tav, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Plat
de forma ovalada, generalment més gran que un plat ordinari, en què
certs menjars són servits a taula (mapa 107). SIN. fruitera, fritera. 2 (Ga,
Bpa i alguns informants de Tav, Xco, Xsa) Vg. aixeta.
forrellat (la Safor) Barreta de ferro subjectada horitzontalment a una porta
perquè llisque i s’encaixe en un forat del bastiment i faça de tancadura.
fritera (Barx, Alf i antigament a Tav) Vg. font.
frontissa (Tav, Ga, Cas) Conjunt de dues plaques de ferro o metall, a banda
i banda d’un eix comú que els permet girar. En procés de substitució pel
castellanisme bissagra.
fruitera ([fɾu'teɾa]: Bfró, Si, Pra, Raf, Pma, Fo i antigament al Pla;
[fɾwi'teɾa]: Xsa) Vg. font.
fumeral (Si) Conducte vertical que dóna eixida a l’exterior al fum que
resulta de la combustió d’una llar, una cuina, etc. “El jornal, entra pel
carrer i se’n va pel fumeral”. Només el sent a Simat: als altres pobles
ximenera/ xumenera ha absorbit aquest significat (igual com en castellà).
SIN. ximenera.
gafa 1 (Bfró, Si,485 Bdrà, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ador, Ròt, Cas, Fo, Gua, Mi,
normalment en pl.) Instrument format per dos braços de fusta o de
plàstic units per un moll metàl·lic i que al fer-hi pressió per un extrem
permet subjectar la roba a l’estendre-la. SIN. pinça; agulla d’estendre.
2 (Si, Bell) Peça, generalment de metall, que serveix per a unir dos
trossos d’un objecte, especialment els fets d’argila, com un llibrell. 3
(Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po,
Segons ALDC II, mapa 272.
Beltran (2005b:78) arreplega a Vilallonga flassâ/frassâ; Jo només hi he sentit flassâ.
485 Segons ALDC II, mapa 418.
483
484
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Pma, Alf, Ròt, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol; agulla de gafa: Bfró, Xsa) Agulla en
forma de U allargada, en la qual la punta d’un dels dos braços es fica dins
d’un ganxet situat a l’extrem de l’altre per a tancar-la. Imperdible està
desplaçant els noms tradicionals a tots els pobles. SIN. agulla
passadora.
garrofera (Si, Mi) Lloc tancat on es guarden les garrofes per al bestiar a
recer de l’aire i de la humitat.
gaveta (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol) Vg. ferrada.
graelles (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Instrument de cuina que consisteix en
una sèrie de barretes de ferro paral·leles amb intersticis i col·locades en
un bastiment també de ferro, sobre les quals es posen aliments perquè
reben l’acció directa de les brases o el foc.
guisador (Pla, Real, Pma, Alf, Lloc) Vg. cuina.
ixideta (Tav, Xsa) “Guisando en «la ixereta»”.486 Segons els informants la
ixideta era la part posterior de la casa, just abans d’arribar al pati, on
antigament se situaven algunes cuines i es deixava el carro.
jàssena (Ol) Biga que serveix de suport a les bigues més xicotetes d’un
sostre o d’una teulada. SIN. jàssina.
jàssina (la Safor menys Ol; ['εsina]: Tav, Pla, Barx, Xsa, Raf, Real, Bjó,
Gua) Vg. jàssena.
juntar (la Safor) Deixar en posició gairebé tancada (una porta, una finestra).
També deixar junt.
llampat (Tav) Referit a una superfície lluent, com ara un vidre, que està
bruta: “Hau vec llampaet”.
llavador [ʎava'oɾ] 1 (la Safor) Safareig públic. 2 (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi) Vg.
safareig.
llavar (la Safor) Netejar amb aigua i sabó o amb altres substàncies
detergents combinades amb l’aigua: “llavar la roba”, “mos llavem el cap”.
llibrell (la Safor) Recipient de terrissa, a manera de plat gran, de forma
troncocònica invertida, més ample que alt. SIN. dibrell.
lluerna (Bfró) Vg. purna.
maceta (Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Vi, Dai, Gua, Pi) Vg. picamà.

486

Chover (1951:s/n, peu de foto de la figura 121).
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mantellina (Bdrà, Bell, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ròt, Almi, Fo, Dai, Mi, Pi)
Tel que recobreix l’interior de l’estómac del porc. SIN. randa, tel 2.
marrada [ma'ra] (Tav) Desviació.
mascara (Si) Polsim negre, especialment de carbó, de què es cobreixen les
xemeneies, els sòls dels atuells de cuina, etc.
matalaf (Pla, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Sac rectangular de
tela, tou, que es posa sobre un llit i que serveix per a gitar-s’hi damunt
(mapa 55). Al sud de Mequinensa (la Franja de Ponent) predomina la
pronúncia matalap. Es manté matalaf en xicotets illots a la Ribera Baixa, al
sud extrem del País i en una àrea més vasta que abraça la meitat sud de la
Safor (menys la Vall de Vernissa) i la majoria de pobles de les Marines.487
El nord de la Safor i la Vall de Vernissa connecten amb les solucions de
les comarques veïnes per l’interior i pel nord. SIN. matalap.
matalap (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Vg.
matalaf.
mecedora (la Safor) Vg. balancí.
menjadora (Tav) Pesebre xicotet per a cabres i ovelles.
meulada (Bpa) Vg. motlada.
molada [mo'la] (Ga, Bpa, Bell, Raf, Cas, Lloc; mulâ, amulâ: Bell, Raf, Pra,
Alqu, Dai, Gua) Vg. motlada.
motlada [mo'lːa] / [amo'lːa] (Tav, Bfró, Si, Barx) Volta que deixa el motle
entre cada dues bigues d’un sostre. Hi ha certa confusió en el significat
dels mots motlada, revoltó, jàssena: un informant de Benifairó afirma que
motlades són les bigues menudes que van de jàssena a jàssena. SIN.
ammotlada, amotlada, almotlada, meulada, molada, muglada.
muglada (Xco, Xsa, Grau, Pra, Cas, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. motlada.
navada (nevà: Bfró, Si, Barx, Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bdrà, Ga, Dai,
Gua; navà: Tav, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi, Ol) Qualsevol de les divisions
d’un edifici entre jàssena i jàssena.
olla (Xsa) Vg. perol.
palancanero (Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Almo, Ròt, Vi, Gua, Ol) Peu de
safa, palanganer. SIN. safero.
paret (Tav, Barx; als dos, també, barana) Vg. brocal.
pastell 1 (Tav, Pla, Raf) Forrellat gran que hi havia a les portes de les cases.
2 (Xco, Xsa, Bpa, Pra, Po, Pma, Almi, Fo, Gua, Mi, Pi) Pernet. 3 (Bfró,
Si, Barx, Xsa, Ròt) Baldelló, baldeta giratòria feta de fusta i clavada a un
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També a Menorca i l’Alguer. Beltran i Herrero (2011b:53) i Veny (2009:43).
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bastiment de porta o finestra que, fent-la rodar, es pot posar de manera
que trave la porta o porticó.
pernet 1 (Tav, Si, Pla, Barx, Ga) Peça metàl·lica enganxada a una porta
mitjançant un mecanisme que deixa que es moga amunt i avall i, així,
poder-la introduir en uns forats fets al sòl o al sostre per fixar la porta
fortament i impedir que s’òbriga. 2 (Xco, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. picaport.
perol (la Safor) Veixell de metall, ventrut, generalment amb dues anses, usat
per a cuinar. Només a Xeresa alterna el nom tradicional local amb olla
amb aquest significat.
picamà (Valld, Raf, Pra, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo,
Pi) Mà de morter (mapa 108). SIN. maceta.
picaport (Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Peça de ferro,
penjada a una porta per la part superior i que, en alçar-la i deixar-la caure,
serveix per a tocar a la porta. L’ús de pernet amb aquest significat sembla
una confusió que només s’ha produït a part de la Safor, ja que ni
l’ALDC, ni el DCVB l’arrepleguen amb aquest significat (mapa 109).
SIN. pernet, toc.
pinça (la Safor) Vg. gafa 1.
polaina (Tav, Si, Pla, Barx, Xsa, Almo, Alf, Cas, Gua) Sembla que és
sinònima de reboltó: biga que va d’una jàssena a una altra o d’una jàssena a
la paret. SIN. reboltó.
pollera (Si) Recolzament inferior de la porta que permet que gire.488
porró 1 (Tav) Pot de vidre amb tapadora: “un porro pa posar els pebres en
samorra”. 2 (Tav) Vg. barral.
portal (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi) Part inferior de l’obertura d’una porta, especialment la d’entrada
d’una casa, formada per una fusta o una pedra travessera que ve a un
nivell més alt que el sòl exterior, brancal (mapa 110). La forma de Gandia
i d’alguns pobles propers (banc) no és comuna al País Valencià i forma un
xicotet illot en el valencià meridional, on és majoritària per a aquest
concepte portal (forma compartida amb Mallorca i Menorca). L’ALDC i
l’ALPI l’arrepleguen al voltant de València (Rafelbunyol, Vilamarxant,
Quart de Poblet, Alfafar, Picassent, Torís), a Altea i a Beniopa. També es
diu a altres pobles costaners de la Marina Baixa. 489 Vg. banc.
portalada [poɾta'la] (Tav, Xsa, Pra, Lloc) Part de la casa que envolta la porta
d’entrada.
488
489

Segons l’ALDC II, mapa 237.
ALDC II, mapa 227; Garcia Perales (1995:130-131), Beltran i Herrero (2011b:113).
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post (la Safor, sovint en diminutiu, posteta) Peça de fusta més ampla que
gruixuda. A part de ser genèric per peces de fusta d’aquesta forma, en
designa algunes específiques: la post de llavar (Bfró, Barx, Bpx, Po, Alf,
Dai) o la que servia per portar el pa al forn (la Safor): “que si buidar els
armaris, netejar-los, col·locar paper de diari en cada una de les
postetes”;490 “olors de pa calent que les dones passejaven pel carrer, amb
la post al cap, coberta d’una manteta, per no despertar enveges dels
famolencs”.491
postic (Tav) Porta inserida dins una altra més gran.
pou ['poṷ] (la Safor) Excavació vertical i profunda, practicada en el sòl fins
a trobar una capa aqüífera.
purna (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa) Espurna (mapa 111). En realitat, purna
(<PRUNA) és la forma etimològica.492 Segons l’ALDC,493 els pobles de la
Safor són els més meridionals que conserven purna, ja que més al nord
alterna amb xispa però més al sud l’únic mot que s’utilitza és el
castellanisme. SIN. xispa, lluerna.
quarto (la Safor) Habitació. Castellanisme present en tot el domini lingüístic
que, a casa nostra, alterna amb el mot més modern habitació. Recorda una
informant que els que venien de treballar a França l’anomenaven xambra.
quinquer (Tav) Llum de ble, alimentat generalment amb petroli, consistent
en un ble immergit en un depòsit de vidre proveït d’un tub de vidre que
estableix un corrent d’aire en l’interior i manté la flama.
rebalset (Bfró) En l’expressió fer rebalset, ‘acumular una quantitat de coses
que es necessiten o de diners’.
reboltó (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua,494 Mi, Pi, Ol) Biga que va d’una
jàssena a una altra o d’una jàssena a la paret: “El armazón del tejado lo
constituyen viguetas, «reboltons», toscas o cuadreadas sosteniendo las
sueltas tejas alineadas sobre un techo de cañizo”. 495 Segons una
informant de Tavernes, són unes fustetes que es posen al costat de la
polaina per a embellir. SIN. polaina.
rebost (la Safor) Part de la casa on es guarden els comestibles. Els
informants mantenen el nom per referir-se a la casa tradicional. Quan es
Sant-Celoni (2002:56).
Piera (2007:74).
492 Vg. Colón (1993:121).
493 ALDC II, mapa 311. L’ALPI (693) mostra la mateixa distribució, si bé arriba a
Beniopa, on els informants actuals no reconeixien purna ni amb extorsió. Vg. Garcia
Perales (1995:138).
494 Segons els informants de Guardamar, reboltó és la biga de fusta i jàssina la d’obra.
495 Grau Bono (1927:59).
490
491
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refereixen a la casa actual, en què ha canviat el format i la disposició dels
rebosts, utilitzen el castellanisme dispensa a tots els pobles. “Un armario o
«rebost»”.496
rentar (Tav, Si, Pla, Barx) Llevar amb aigua el sabó (d’allò que s’ha
ensabonat, escurat o llavat). A Benifairó, Simat i el Pla alterna amb el
sinònim aclarir.497 També s’aplica rentar a llavar només amb aigua, sense
sabó, per exemple, la fruita (rentar una poma, Tav, Bfró), el peix (després
de desbudellar-lo, Dai), la cara…
renuguet (Tav) En l’expressió tindre bon renuc, ‘tindre molta riquesa’: “té un
bon renuguet de dinés”. Format a partir de renuc, que Martí Gadea
definia com a ‘bossa de diners’.
reparat (Tav) Capa de morter gruixat que donen a una paret per allisar-la i
preparar-la per lluir-la.
respirall (Tav, Xco) Obertura per on es renova l’aire d’un lloc tancat o per
on s’exhalen els gasos que hi estan continguts.
revetó (Tav) Rivet, cinta o doblec que es posa a la vorera d’un teixit o d’una
altra superfície com a reforç.
sabonera (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po,
Ador, Alf, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi) Vg. bromera.
safa (la Safor) Recipient metàl·lic o de porcellana, en forma de plat de vores
relativament altes i més ample de dalt que de baix, destinat principalment
a posar-hi l’aigua de rentar-se les mans i la cara. Vg. ferrada.
safareig (Si)498 Depòsit quadrangular, fet de parets d’obra, dins el qual es
posa l’aigua per a rentar la roba. SIN. llavador, viver.
safero (Valld) Vg. palancaner.
saflada [sa'fla] (Bdrà) Vg. flassada.
sisó (Tav) Moneda antiga que valia sis diners. S’utilitza en l’expressió no
valdre un sisó, ‘no valdre res’.
sitiet (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt,
Cas, Lloc, Fo, Gua, Mi; setiet: Tav, Pla, Bell, Raf, Alqu, Almo, Cas, Almi,
Vi, Mi) Estalvis per deixar-hi recipients molt calents, siti.
sola ['sɔlɔ] (Si)499 Tros de fusta sobre la qual s’assenta una biga o una paret,
que suporta els barrots d’una barana, etc.
sostret (Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua,
Mi, Pi)500 Espai buit situat entre el sostre més alt de l’edifici i la teulada o
Grau Bono (1927:59).
Forma també arreplegada per l’ALDC a Simat.
498 Segons l’ALDC II, mapa 405. Els meus informants només em responen llavador.
499 Segons ALDC II, mapa 226.
500 Vg. pronunciació de la /o/ en l’apartat 2.1.1.e.
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coberta, en el qual es podien alçar andròmines a través d’una obertura:
“un estante, «sostret», que cubre el hueco de la escalera”,501 “dalt de
l’habitació dels meus pares hi havia un sostret que posaen trastos, fea
com si fóra un atre piset, però no hi havia escala pa pujar, pujaen an
alguna escala de madera xicoteta” (Tav).
sutja (la Safor) Substància negra dividida en finíssimes partícules que prové
de la combustió incompleta de les matèries orgàniques i que es deposita
en les ximeneres i els tubs que condueixen el fum.
tenoret (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Pma, Ador, Alf) Escalfor lleugera
procedent del foc o de qualsevol objecte o recipient que emeta calor.
SIN. tenoreta.
tenoreta (Tav, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Ròt,
Cas, Vi, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. tenoret.
terrat (Bfró, Si, Pla, Grau, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Almi, Vi, Gua, Pi, Ol; tarrat: Vi, Pi)
Coberta plana d’un edifici, sense teules, damunt la qual es pot caminar
còmodament. SIN. anterrat.
tinell (Tav) Buit a manera de nínxol que es forma a l’extrem de l’escala o
d’un replà i que serveix per a posar-hi coses de poc ús.
toc (Tav, Ga) Vg. picaport.
torcamans (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. eixugamans.
veí (Tav, Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpx, Bell, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Persona que habita
en un mateix municipi, barri, carrer o casa que una altra. En aquests
pobles es pot formar veïnat com a col·lectiu. En uns altres pobles veïnat
designa un sol veí i admet forma femenina i plural: “el teu veïnat” (Xco,
‘veí’), “les veïnaes s’han fet loques” (Xco), “un veïnat diu que…” (Bpa),
“encâ que foren dos veïnats, no s’esperava l’un a l’altre” (Bdrà), “tenies
ruïns els veïnats” (Real). Això només coincideix amb Mallorca (i part de
Menorca) i sembla un mallorquinisme comarcal més.502 SIN. veïnat.
veïnat (Xco, Bpa, Bdrà, Pra, Real, Bjó, Ador, Lloc, Gua) Vg. veí.
veixell (Bfró, Bell) Recipient, vas de qualsevol mena per a contenir alguna
cosa: “en alguns testos se distinguia la implantació rústica de les anses i
en altres la vora de la boca del veixell”.503
ventador [venta'oɾ] (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa) Vg. ventall 1.
Grau Bono (1927:59).
Vg. ALDC 695 i PALDC 318, que també ho documenten a Pego.
503 Valiente (1929:6).
501
502
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ventall (Si, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Rotllana xicoteta generalment d’espart amb un mànec del mateix
material, utilitzada per a ventar el foc (mapa 112). Ventador, present al
nord de la comarca, connecta amb la forma majoritària en valencià
central.504 SIN. ventador. 2 (Bpa, Almi, Mi) Instrument per ahuixar
insectes format per una canya amb uns papers a un extrem.
vesana (Bfró) Lloc on es deixaven coses de poc ús, a la part de dalt de la
casa. “Dase el nombre de «besana» al granero que ocupa los altos de la
habitación de la parte del corral, cuando esta existe”.505
vidriola (la Safor, sovint vedriola) Recipient tancat que té una obertura per la
qual s’introdueixen diners per a guardar-los-hi.
viver (Pi, Ol) Vg. safareig.
volada [bo'la] (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Bpa, Bdrà, Bell, Almo, Real, Bjó, Po,
Ador, Alf, Vi, Gua, Pi, Ol) Part d’un edifici o d’un element arquitectònic
(balcó, ràfol, etc.) que ix enfora del mur que el sosté, sense tindre altre
aguant. A Ga, Raf, Mi em responen bocateula, que té un significat
semblant però no idèntic. No sé si hi ha hagut un desplaçament semàntic
o una confusió de significat. SIN. eixida.
ximenera [ʃime'neɾa] 1 (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Llar, per a cuinar o per a calfar-se, proveïda d’una eixida de fum.
Esporàdicament alguns informants canvien la fricativa /ʃ/ per [],
possiblement per influència del castellà. SIN. xumenera. 2 (la Safor
menys Si) Vg. fumeral.
xispa (Bfró, Si, Pla, Barx Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. purna.
xumenera [ʃume'neɾa] (Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Bpx, Real, Pma, Ador, Alf,
Almi, Lloc) Vg. ximenera 1 i 2. “Aquests dos gegants davallaven per la
xumenera, bruts de sutja i estreles”.506 Vg. fumeral.

ALDC III, mapa 292.
Grau Bono (1927:59).
506 Piera (1982:68).
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4.5. L’alimentació
adobar 1 (Pla, Ga, Raf) Assaonar, carn o peix, amb sal, vinagre i altres
ingredients, per a conservar-los: “adobar pernils”, “adobar el peix com la
muixama”. 2 (Alf) Afegir oli, sal, vinagre, etc. a un menjar: “adobar
l’ensalâ”.
almorzar (la Safor; amorzar: Tav, Bfró, Pla, Xco, Bell, Pra, Almo, Raf, Po,
Ador, Almi, Vi, Ol) Esmorzar.
aplanar (Si, Grau, Bpa, Bdrà, Raf, Bjó, Po, Ador, Alf, Lloc, Vi, Dai, Mi, Ol)
Fer plana la superfície (d’alguna cosa) eliminant-ne les desigualtats. SIN.
esplanar.
arnadí (Bfró, Si, Pla) Pastís de carabassa cuit al forn, pastat amb sucre,
ametles, pinyons i canella, típic de Setmana Santa. SIN. caramull.
arròs al forn (la Safor; arròs en forn: Tav) Plat tradicional fet amb arròs, cuit
amb verdura, llegums, carn i botifarra. Sovint cassola d’arròs al forn (a Almi,
també es mot anomenar només cassola). També anomenat arròs passejat
(Xco, Grau, Bdrà, Ròt, Fo), perquè es portava al forn per coure’l.
auelo (Si, Pla, sovint auelet) Vg. flare.
batre (Valld, Grau, Ga, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Ol) Agitar, remenar, a colps de forqueta, de paleta, de
bastó, etc., per exemple, un ou (mapa 113). SIN. batussar.
batussar (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. batre.
beixanca [be'ʃaŋka] (Barx, Pma, Ador, Cas; beixanga: Cas) Vg. besanca.
besanca (Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Part més
prominent de les cuixes, especialment d’un pollastre (mapa 114). SIN.
beixanca, entrecuixa.
blanc (Tav, Bfró, Barx, Xsa, Raf, Bjó, Po, Pma, Ròt, Almi, Lloc, Mi) Vg.
clara.
blanquet (Si, Pla, Bdrà, Raf, Alqu, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Mi) Embotit elaborat amb freixura de porc o de vedella i pinyons.
bollo (Barx, Bjó, Almi, Vi, Dai) Coca de dacsa.
bomba (Bfró, Xsa) Vg. rosa.
borla (Ol) Vg. rosa.
botifarra (la Safor) Embotit elaborat farcint un budell prim amb sang de
porc, ceba i sagí o cansalada, adobat amb sal, pebre i espècies. Segons els
ingredients amb què s’elaboren poden ser de diferents tipus: botifarra de
ceba (Tav, Bfró, Pla, Xsa, Bpa, Alqu, Real, Bjó, Po, Mi), botifarra d’arròs
(Tav, Bpx) i botifarra de carn (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xsa, Bpa, Alqu, Bjó,
Po, Mi), també anomenada botifarra de peça (Bfró) o peça (Tav, Alqu).
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botifurga (Tav) Nom humorístic per la botifarra.
braç de gitano (la Safor; a Oliva, també, braç de gitana) Pastís de forma
allargada, fet amb fulls de bescuit, farcit de crema, de nata, de trufa, etc.,
enrotllat.
brullo (Tav, Bfró, Barx) Massa blanca i mantegosa que resulta de la
coagulació de la part caseosa de la llet.
bufa 1 (Tav) Vg. rosa. 2 (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Bpa, Raf, Lloc, Gua, Pi)
En els animals, sac membranós que serveix de receptacle d’un líquid o
que conté un gas. 3 (Barx, Xsa, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Almi,
Vi, Fo, Dai, Ol) Embotit que es fa amb aquest intestí.
cabeçola (Pla) El cap de l’ovella morta i a punt de menjar: “les cabeçoles de
corder guisaet”.
cama-roges 1 (Grau, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
“Pastisset de cama-roges”. Vg. herbes 1. 2 fer cama-roges (Grau, Bpa, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol). Vg. herbes 2.
caperutxo (Mi, capirutxo: Real) Vg. caraputxo 1.
caramull (Tav) Vg. arnadí.
caraputxo (Tav, Si, Pra, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Dai, Gua)
Recipient format per un paper enrotllat en forma de con, destinat a
contindre productes com ara caramels, llegums o farina. També reben
aquest nom diversos objectes de forma cònica. Són sinònims
mesura/mesureta (Tav, Ga), cartutxo (Xco, Bell, Raf, Pra, Bjó, Fo, Mi) i
caputxo (Almi, Mi). SIN. caperutxo. 2 (Raf, Alqu, Cas) Pasta de galleta
enrotllada en forma de con, destinada a contindre gelat i, per extensió, el
conjunt de la pasta de galeta i el gelat.
casca (Grau) Vg. corfa.
cerndre ['sεndɾe] (Si,507 Xco, Xsa, Grau, Ador, Alf, Gua, Mi) Passar pel
sedàs (farina o qualsevol matèria reduïda a pols).
cistelleta (Tav) Tipus de mona que porta un ou al mig i dues “trenzilletes”
fetes de la pasta sobre l’ou.
clara (Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real,
Ador, Alf, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol) Matèria albuminosa transparent
que volta el rovell de l’ou. SIN. blanc.
coca de dacsa (Bfró, Si, Pla, Grau, Pra, Real, Pma, Cas, Lloc, Dai, Mi)
Coca que es fa amb farina de dacsa, que els informants recorden com a
producte de la postguerra.
coca de la mida (o coca de mida: Bpa, Bell, Pra, Alqu, Bjó, Pma, Dai, Gua,
Mi, Pi) Vg. coca morena.
coca de metge (Raf) Vg. coca en llanda.
507

Segons ALDC V, mapa 1028.
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coca dolça (Grau, Bpa, puntualment Vi) Vg. coca en llanda.
coca en llanda (Xco, Xsa, Grau, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Cas, Almi,
Lloc, Fo, Ol; coca de llanda: Ga, Raf; coca a la llanda: Alf, Ròt, Vi) Coca
dolça feta amb farina, llet, ou, oli i sucre (mapa 115). SIN. coca de la
mida, coca de metge, coca dolça, coca morena.
coca morena (Valld) Vg. coca en llanda.
cocodrilo (Bfró, Barx, Xsa) Vg. sarvatxo.
cocotet (Vi) Tipus de pastissets de tomaca i pebrera i de ceba i pésol.
També reben aquest nom a l’alcoià, al nord del País Valencià i al camp
del Túria.508 Vg. pastisset.
colna (Xsa) Vg. cotna.
corfa (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo,
Real, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Gua) Part exterior i dura d’un
ou. En procés de substitució pel castellà càscara. SIN. casca.
corna (Bfró, Si, Barx, Pla) Vg. cotna.
corp (Raf, Alqu, Bjó, Po, Vi, Fo, Dai, Ol; corbet: Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Ròt, Almi, Vi, Dai, Gua; corpet: Real) Cadascuna de les
vèrtebres del porc amb la carn que porta adherida.
costra (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Ol) Vg. crosta: “arròs
en costra”.
cotna (Tav, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Pell grossa i dura. SIN. corna.
crosta (Barx, Xsa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Almo,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Capa d’ou batut que
cobreix els altres aliments en l’arròs en crosta. SIN. costra.
cucarró (Tav) Residu que queda quan es cola el sagí del porc després de
fondre’l, llardó. SIN. xitxarró.
desbravar-se (Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Po, Ador, Ròt, Cas, Lloc,Vi, Fo, Pi, Mi, Gua, Ol; desbrafar-se: Tav,
Bfró, Si, Barx, Pla, Grau, Ga) Esbravat, que ha perdut, un líquid, la força,
el gas, l’alcohol, etc.
desgustat (Xsa, Bpa, Alqu, Almo, Cas, Lloc, Vi, Fo) Sense sabor. SIN.
desllavassat, dessaborit, dessubstanciat.
desllavassat (Valld, Xco, Grau, Ga, Bell, Pra, Almo, Real, Bjó, Po, Alf, Ròt,
Almi, Lloc, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol; desllevassat: Bfró, Raf) Sense sabor. SIN.
desgustat, dessaborit, dessubstanciat.
desmellussar (Barx; desbellussar: Pra) Esgarrar abadejo amb els dits. Vg.
espencar.
508

Tormo Colomina (1989:168).
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dessaborit (Si, Xsa, Bpa, Bell, Alqu, Pma, Ol) Sense sabor. SIN. desgustat,
desllavassat, dessubstanciat.
dessubstanciat (Bfró, Bell, Ga, Almo) Sense substància o sense sabor. SIN.
dessaborit, desllavassat.
enllibit (Barx) (Tros de pa) exteriorment aspre a conseqüència de la
dilatació de la pasta durant la cocció. És un mot menorquí i mallorquí
(DCVB, enllebeït) que sent a Barx referit a un minxo “(e)ixia enllibit, que
no estava estovat, que estava la pasta apretâ”.509
entegre (Si) Sencer: “si vols que l’oliva astiga antegra… sancereta, la fas an
sosa”.
entrecuixa (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco) Vg. besanca.
entrevill (Bfró, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Bjó, Alf, Cas, Almi, Vi, Fo,
Ol) Tel greixós i entreteixit de venes, nervis i glàndules, al qual estan
adherits els budells del corder.
esclafita (Vi) Vg. rosa.
esgarradet [azγara'et] (Tav, Bfró, Si) Vg. espencat.
esgarrar (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Bjó,
Po, Ador, Ròt, Almi, Vi, Fo, Pi, Ol) Esquinçar, separar les parts d’una
cosa estirant-la, siga un paper, una verdura torrada o abadejo. A
Vilallonga, també, tabollar. SIN. desmellussar, espencar.
esguellat (Pla, també pronunciat esgallat) Vg. espencat.
espencar (Barx, Xco, Grau, Bpa, Bell, Raf, Real, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Cas,
Lloc, Dai, Gua, Mi, Ol) Vg. esgarrar. A Barx, si és referit a l’abadejo,
desmellussar; si s’aplica a verdura torrada, espencar, i a la branca d’un arbre,
esguellar. Vg. desmellussar i esgarrar.
espencat (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol; despencat: Fo) Menjar preparat amb abadejo, albergines i
pebreres espencats, amb oli i all (mapa 116). Curiosament, un bon
nombre de pobles que anomenen el plat espencat utilitzen esgarrar per al
procés de fer a trossos. SIN. esguellat, esgarradet.
espina (Barx, Ga, Bdrà, Almo, Bjó, Pma, Alf, Cas, Vi, Gua, Mi) Vg. espinal
1.
espinal (Tav, Si, Grau, Bell, Pra, Po, Ador, Ròt, Lloc, Mi, Ol) 1 Conjunt de
vèrtebres del porc. SIN. corbet. 2 (la Safor) Conjunt de vèrtebres de les
aus.
esplanar (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Ol) Vg.
aplanar.
509

Sembla que també coneixia el mot Ferrer Pastor (DECLC V, 186: “enllobir”).
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estrossar (Si, Barx, Pma, Ador, Almi, Vi) Fer a trossos. El DCVB només
arreplega aquest mot a Bunyola (Mallorca). SIN. estrosejar.
estrossejar (Bpa, Lloc) Vg. estrossar.
fényer (Tav, Xsa, Bjó) Treballar, la pasta de cada peça de pa, perquè prenga
consistència abans de donar-li la forma. Segons l’ALDC a Simat es diu
fenyir.510
figatell (Bfró, Barx, Bell, Almi, Lloc; flicatell: Bdrà) Embotit fresc elaborat
amb fetge de porc, cansalada magrosa i espècies i envoltat de tel
intestinal.
flare (Si,511 Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Pi) Gra de dacsa
que, en torrar-se, no esclata i no forma roseta (mapa 117). SIN. uelo,
auelo.
fregido (Pla) Vg. mullador.
fregit (Si, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Po, Pma, Cas, Pi; fregitó: Xsa, Ga,
Bdrà, Dai, Gua) Vg. mullador.
frito (Tav, Si, Barx, Raf, Alqu, Ròt, Dai) Conserva que es feia amb la carn
de porc fregida i depositada en recipients tapats, coberta d’oli o sagí.
herbes 1 (Si, Pla, Barx, Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo) Mescla de plantes silvestres que es
cullen per menjar-les bollides: pastisset d’herbes. “Per herbes cal entendre
aquelles mengívoles que solen tallar-se als bancals abans de treballar-ne la
terra. És a dir, cama-roges, roselles, llicsons, o unes altres” (mapa 118).512
2 fer herbes (Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Bdrà, Bpx, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo) Anar al camp a arreplegar
aquestes plantes. SIN. cama-roges, verdura.
llangonissa (Grau, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Pma, Ador, Alf, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. llonganissa.
llengonissa (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Real, Mi,513 Pra, Alqu, Raf, Fo, Cas,
Lloc, Vi; llanguanissa: Pla) Vg. llonganissa.
lleterola (Pra) Porcions de carn molla o greixosa, de color blanquinós, que
estan adherides al fetge, al cor, al lleu i a altres vísceres dels mamífers.
llonganissa (Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt) Embotit
elaborat farcint un budell llarg i prim amb carn magra de porc picada i
adobada amb pebre i altres espècies. SIN. llangonissa, llengonissa.
mallorca (Xsa, Dai, Bell, Real) Ensaïmada.
ALDC V, mapa 1034.
Segons Pellicer (2000b:222).
512 Piera (2082:66).
513 Un informant de Miramar i un d’Almoines coincideixen que les seues iaies deien
lligasseta, forma que no sembla en ús actualment.
510
511
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mallorquina (Bfró, Si, Barx, Almo, Po, Vi, Gua) Tipus de sobrassada
capolada molt fina per poder-la untar. Vg. tàrbena.
mandonguilla 1 (Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Bola de carn picada molt finament i
pastada amb pa ratllat, ous batuts i espècies que no és més gran que una
nou (mapa 119). Alguns informants comencen a substituir-la per
almòndigues. SIN. pilota. 2 (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Ròt)
Bola de peix, normalment d’abadejo, picada molt finament i pastada amb
pa ratllat, ous batuts i espècies, normalment allargada, d’uns 5-7cm de
llargària: “mandonguilles d’aba(d)ejo”.514 Alguns informants comencen a
substituir-la per cocletes.
mantecado [mante'kao] (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra, Dai,
Mi, Pi, Ol) Vg. xàmbit.
mantellina (Bdrà, Bell, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ròt, Almi, Fo, Mi, Pi) SIN.
randa.
mengiu (Tav) Mengívol, bo de menjar. SIN. mengívol.
mengívol (Bpa, Raf, Ròt) Vg. mengiu.
mesclat (Bfró) Vg. mullador.
mestall (Tav) Mescla de diferents espècies de cereals. El mot ha quedat
fossilitzat en coca de mestall, que es fa mesclant farina de blat i dacsa.
minxo (Bfró, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Vi, Fo, Gua, Pi, Ol) Panets planets fets de
farina de dacsa que es menjaven durant la guerra i la postguerra. Ja el
documenta Mayans en el seu diccionari.515 SIN. mínxol.
mínxol (Ga, Alf, Ròt, Almi, Lloc) Vg. minxo.
mona 1 (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Coca
redona i de gran diàmetre feta de farina de forment pastada amb ous i
sucre i molt estovada que es menja tradicionalment per les festes de
Pasqua (mapa 120). SIN. tonya. 2 (Tav, Bfró, Si, Grau, Ga, Bpa, Bdrà,
Bell, Raf, Pra, Po, Vi, Dai, Gua, Mi, sovint en diminutiu, sobretot els
pobles que diuen mona a la gran) Coca de menys d’un pam de diàmetre,
feta de farina de forment pastada amb ous i sucre, molt estovada i amb
un ou dur al mig, que es menja tradicionalment per les festes de Pasqua.

Clar (1993:253): també usa “mandonguilla” referit a aquest concepte: “mandonguilla
de bacallà”.
515 Casanova (1999:145): “mincho”.
514
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monja (Si, Barx, Pla, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi) Vg. rosa.
mullador [muʎa'oɾ] (o mullaoret Barx, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Ador,
Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi, Ol) Menjar caldós que es pot menjar
sucant (mapa 121). SIN. fregit, fregido, mesclat, mullarengue.
mullarengue (Tav; mullarongo: Mi516) Vg. mullador.
ou caigut (la Safor) Ou fregit amb oli o sagí. S’està introduint en la
generació estudiada el calc castellà ou fregit.
pa beneït (Bfró, Barx, Grau, Vi; pa benaït: Si; pa benit: Gua) Peça de pa que
després de ser beneïda es reparteix en les festes de certs Sants i és
considerada medicinal per a combatre certes malalties. SIN. pa benet,
pambenet, panet de sant Antoni.
pa benet (Xsa, Real, Pma, Lloc, Dai, Mi) Vg. pa beneït.
pa de dacsa (Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bdrà, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Pa fet de farina de dacsa.
pablanc (Tav, Mi, Pi) Tipus de pa molt estovat: “pablancs durs! tres un
xavo!”.517
paltrota (Raf) El budell més ample del porc, utilitzat per a fer embotit.
pambenet (Tav, Ga, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Fo, Pi) Vg. pa beneït: “Esperant com un pambenet”.518
panet de sant Antoni (Barx) Vg. pa beneït.
panou (Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà) Vg. mona.
pasta (Tav, Pla, Barx, Ga, Bpa, Raf, Po, Pma, Ador, Cas, Vi, Fo, Dai, Mi,
Ol) Nom genèric dels dolços menuts fets amb pasta de farina a la qual
s’afig mantega, crema, xocolate, etc. Alguns informants ja han substituït
el mot genuní per pastel.
pasteló (Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpx, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Ròt, Vi, Fo, Dai, Ol; en ocasions, pastelon: Po, Almi) Aquest mot (o
directament pastel, Pra, Alqu, Alf, Cas, Lloc, Mi, Pi) han desplaçat en
alguns pobles el genuní tortada. Vg. tortada 2.
pastisset (la Safor) Xicoteta panada semicircular de vora crestada, farcida
de menjars salats o dolços. A Vilallonga anomenen cocotet una classe de
pastissets de tomaca i pebrera i de ceba i pésol, mentres que mantenen
pastisset per als d’herbes. A Alqu, Bjó, Fo, Ol també s’anomenen pastissets
de mida.
Una informant de mitjana edat de Simat em diu també mullarango.
Chover (1951).
518 Sant-Celoni (2002:74).
516
517
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pataqueta (Tav) Pa en forma de mitja lluna.
peça (Tav, Bfró, Alqu) Vg. botifarra.
pernil (la Safor) Cuixa o espatla de porc salada i posteriorment dessecada
perquè es conserve.
pilota 1 (la Safor) Massa de carn picada i pastada amb ou batut, pa ratllat,
farina, julivert, etc., pareguda a la mandonguilla, però més grossa i
allargassada. 2 (Tav, Pla, en diminutiu) Vg. mandonguilla 1.
putxero (la Safor) Olla, menjar de carn bollida amb altres ingredients,
principalment creïlles, hortalisses i cigrons, del qual s’extrau el caldo per
a fer l’arròs de putxero. Informants de Xco, Xsa, Alqu afirmen que abans
es deia també olla, que és la resposta que arreplega l’ALDC a Simat. 519
randa (Bfró, Si, Pla, Barx) Vg. mantellina.
recapte (Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Fo, Pi, Ol) La carn,
verdura o llegums que porta un menjar preparat (un arròs, el putxero,
una coca…). No reconeixen aquest significat, sinó el resultat de captar,
Dai, Pi, ni els pobles que queden a l’interior i al nord dels abans
esmentats. “El recapte, és a dir, tant els sepionets a la planxa com la
picada del morter”,520 “RECAPTE, Masculino. Nombre común—
Palabra de la huerta de Gandía. Dos aplicaciones le he oído dar a esta
palabra. En Oliva, «recapte» es, toda mezcla de verduras, que se pone en
el arroz. Así, dicen: «Vaig a desfer els fesols pera el recapte del arròs».
¿Tens massa recapte? En Fuente Encarroz quiere decir, la merienda que
llevan los trabajadores al campo. Así dicen: «¡Quina cuixinera plena de
recapte portes!»”.521 Aquest segon significat és comú a la Marina Alta.
rosa (Pla, Ga) Gra de dacsa que, en torrar-se al foc, esclafeix i s’obri en
forma de flor (mapa 122). SIN. borla, bufa 1, bomba, esclafita, monja.
rosegó (Bfró, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Vi) Tros de pa.
rovell (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Bjó, Po, Pma,
Alf, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Massa esferoïdal groga que
hi ha en l’interior dels ous de les aus i dels rèptils. Mot en procés de
substitució pel castellà iema (Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf,
Alqu, Almo, Real, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Gua).
sabater (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Ròt, Vi, Ol) Es diu d’una cosa
preparada o adobada que s’ha fet malbé, especialment de les olives, quan
després de salades es tornen molles i de color fosc.
samfaina (Bfró) Vg. mullador.

ALDC II, mapa 384.
Piera (1993:162).
521 Las Provincias (19-9-34). Anotació d’Enrique Pla Martí. Vg. Garcia Frasquet (1991).
519
520
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sarvatxo (Bfró; servatxo: Tav, Pla) Mona en forma de saure amb un ou dur
dins el que figura ser la boca de l’animal. SIN. cocodrilo.
sobrassada [sobɾa'sa] (la Safor) Embotit cru, fet amb carn de porc, adobat
amb sal, pebre roig i altres espècies.
socarrar (sucarrar, puntualment socarrar, Bfró, Si, Pla, Barx, Pma, Ador,
Almi) Vg. sofrimar.
socrimar (Tav, també pron. sucrimar) Vg. sofrimar.
sofrimar (i sufrimar, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Socarrar, especialment el pèl o el plomissol (d’un
animal). SIN. socrimar, socarrar.
soligot (Tav) La part aquosa de la llet, separada de la coagulable. Arreplega
la paraula Coromines en 1963 en una conversa a propòsit de l’escurçó,
possiblement usat com a remei contra el verí.522 Mig segle després només
m’han respost suero (Bfró, Si523).
tabollar (Vi, Dai, Gua, Ol; atabollar: Ol) Procés de torrar determinada
verdura, especialment les pebreres i albergínies. Els informants de
Vilallonga afirmen que tabollar és fer aquestes verdures a trossos amb els
dits.
tanda (Tav, Bfró, Xsa, Po, Alf, Fo, Mi) Conjunt format per les vísceres (cor,
freixura, budells, esòfag, estómac, fetge, melsa, renyons, etc.), el cap, els
peus, la coa i la lleterola d’un animal d’escorxador (bou, vaca, vedella,
porc, borrec, cabrit, etc.).
tàrbena (Tav, Bfró; tàrmena: Tav) Sobrassada que es pot untar feta amb el
budell cular. Pren el nom metonímicament de la localitat de la Marina
Baixa d’on són famoses les sobrassades. Vg. mallorquina.
tel 1 (Si, Ol) Membrana molt prima que es troba sota la closca d’un ou. 2
(Tav, Gua) Vg. mantellina.
tonya (Tav) Vg. mona. Alguns informants de Tavernes recorden el mot
panou com a antic.
torrat 1 (Pra, Mi) Vg. flare. 2 (Bdrà) Cigrons torrats que es mengen com a
fruita seca.
torronada “Mientras se confecciona la tradicional “torronà” (turrón hecho
a base de miel y granos de maíz)”.524
tortada [toɾ'ta] 1 (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Bell, Gua) Pastís que es fa amb
motle, a base de farina, ametles picades, rovells d’ous i sucre i a vegades

DECLC IX, pàg. 506.
Informació de Simat treta d’ALDC III, mapa 491.
524 Chover (1951:307).
522
523
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farcit de confitura. 2 Per extensió, altres pastissos amb motle: “tortâ de
nóvia” (Pla). SIN. pasteló.
uelo (Tav, Bfró, Barx, Grau, Bdrà, Vi) Vg. flare.
verdura 1 (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Ròt, Almi) “Pastisset de verdura”,
“Verdura bollida en volen. Xiques, traguen els plats”.525 “Verdura
bollida, dones! xiques, que la porte calenta!” (Tav) Vg. herbes 1. 2 fer
verdura (Tav, Xco, Xsa) Vg. herbes 2.
xàmbit (Xco, Grau, Bpa, Bdrà, Pra, Almo, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Vi, Gua; xèmbit: Ga, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Cas, Vi, Fo, Mi)
Gelat de forma quadrada que es servia i mesurava amb l’ajut d’un aparell
metàl·lic i es col·locava entre dues galetes. SIN. mantecado.
xambitero (Grau, Ga, Bpa, Alqu, Almo, Real, Alf, Lloc, Vi, Fo) Venedor de
xàmbits. Els pobles que anomenen el gelat mantecao li diuen mantecaero
(Bell, Pi).
xitxarró (Bfró, Si, Xsa, Ga, Bjó, Ador, Vi) Vg. cucarró.
xusco (Tav, Si, Pla, Raf, Alqu, Mi, Ol) Espècie de coca allargada i aplanada
feta de farina de dacsa. Els informants del Pla diuen que és el pa de
dacsa.

525

Chover (1951:333).
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4.6. El camp i els oficis tradicionals
acartabonat (Bfró, Fo) Referit al tros de terra que presenta cartabons
perquè els costats que en formen els extrems no són paral·lels.
aclarir 1a (Tav, Si, Barx) Referit a un taronger, tombar les taronges sobreres
d’una branca molt carregada per permetre que les que queden a l’arbre es
facen més grosses. 1b (Barx) Llevar els mamons al taronger. A Tav i
Bdrà, tombar brots. Vg. desbrostar. 2 (Pma, Ador, Cas, Vi) Vg. esporgar.
adomar (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Bell, Pra, Almo; domar: Tav, Ol) Amansir
un animal de càrrega i acostumar-lo al treball. SIN. alegar.
agulla (Bfró) Vg. forca.
aiguadera 1 pl. (Xco, Xsa, Ga, Bjó) Vg. enganells. 2 sg. (Xco, Gua) Cistella
de malla que es posava al carro per portar-hi una botija.
aixada [a'ʃa] (la Safor, sovint en diminutiu [aʃa'eta]) Ferramenta usada per a
cavar la terra, constituïda per una planxa de ferro amb un extrem tallant,
generalment de forma corbada en la part superior, que s’encaixa
transversalment a un mànec de fusta. SIN. aixerada.
aixerada [ʃe'ɾa] (Xsa, sovint en diminutiu [ʃe'ɾeta], [ʃeɾe'teta] a Xsa) Vg.
aixada.
albarda (Bpa, Real, Po, Alf, Pi) Guarniment de les bèsties de càrrega
consistent essencialment en un coixí ple de palla o de borra, que
s’adapta al llom de l’animal i sobre el qual es col·loca la sària o els
arganells. SIN. esbarda.
alegar (Bpa, Cas, Gua) Vg. adomar.
alfarrassar (Bfró) Avaluar a ull la quantitat o vàlua d’alguna cosa: “la collita
grossa se solia alfarrassar”.526
alicates 1 (Valld, Bpx) Instrument format per dues peces metàl·liques
simètriques que s’articulen per mitjà d’un passador, utilitzat per a
subjectar, doblegar o tallar fils d’aram, cables, etc. 2 (Tav, Si, Barx, Xco,
Xsa, Raf, Bjó, Po, Cas, Almi, Mi, Pi, Ol) Instrument més xicotet i afilat
utilitzat per a collir taronja.
almacent (sovint almacén, la Safor) Lloc on es preparen les taronges per a la
distribució i venda. Castellanisme introduït fa poques generacions.
Mayans anotà al seu diccionari almagaçen.527 Els escriptors de principi de
segle ja escrivien almacén.528
almàrsera (o amàrsera: Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Alqu, Almo,
Bjó, Raf, Alf, Almi, Lloc, Ròt, Dai, Gua, Mi, Ol) Vg. almàssera.
Sant-Celoni (2002:90-91).
Casanova (1999:142).
528 Ferrer (1928:17): “almaséns”.
526
527
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almàssera (o amàssera: Grau, Ga, Bell, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Cas, Lloc, Vi, Fo, Gua, Pi) Molí on les olives es redueixen a pasta per a
obtindre oli.
androna (Si) Séquia de reg subterrània.
anganells (Bfró, Si, Pla, Barx, Bpa, Bpx, Pra, Real, Pma, Ador, Ròt, Cas,
Lloc, Vi, Gua, Mi, Pi) Aparell compost de quatre o sis senalles còniques
sense cul, que es posen meitat a cada banda d’un animal de càrrega per
transportar gerres d’aigua. SIN. aiguaderes.
ansar (Barx) Posar anses, per exemple, a un cabàs.
antara (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Almo, Vi, Ol) Llenca
de terra que, quan es fa la llaurada d’una peça, queda sense llaurar en els
caps i que després es llaura transversalment, es cava o es deixa sense
cultivar: “quan llauraes, quant acabaes, que el forcat no aplegava al cap,
antonces això (e)s dia les antares” (Tav).
arrebassar (Si, Pla, Alqu, Fo) Arrabassar. SIN. rebassar.
arreu [a'rεw] (Pla) Eina o utensili en general, cosa que serveix per un ús
determinat: “dóna’m el cabasset dels arreus eixos [els que portava un
carnisser per matar els porcs]”.
artó (Grau, Mi) Art de pescar, de forma molt semblant a l’art de bou, però
amb les cames més llargues: “peix de l’artó, ixes venien en cistelletes, a
les dotse (hi ha)via una pesca que es dia el artó i en ixe deixò, en una
cistelleta venien els hòmens, se n’anaven de bon matí i a les dotse feen…
i era el peix millor que tu pugues vore, més gustós i tot” (Grau).
atonyar (Bfró, Si, Pla; tonyar: Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi) Cavar, la terra, fins a un pam de fondària com a mínim. Alguns
pobles distingeixen cavar (menys profunditat) i tonyar (més profunditat);
en uns altres només anote cavar (Tav, Xco, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Pi,
Ol) o només tonyar (Barx, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt,
Vi, Fo, Dai, Gua). En tot cas, la profunditat es podia comptar per les
voltes que cal clavar la fulla de l’aixada en el mateix punt per fer més
guaret. Aquestes expressions també estan sotmeses a variació. Es podia
llaurar a palâ (Xco, Ròt); a clot i puntâ (Si), a colp i puntâ (Bfró), a punta i colp
(Tav), a palâ i puntâ (Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Pma), a colp i repeló (Dai);
a dos puntes (Tav), a dos palaes (Xco, Bdrà, Real, Almo), a dos colps (Bell, Pi).
balancí (Pla) Bastó que du dues cordes (una a cada cap) que s’enganxen a
un animal de càrrega i enmig té una anella per enganxar-se amb una cosa
que l’animal ha de posar en moviment, com per exemple un arbre gran.
bambolla (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol; bombolla: Xsa) Glòbul ple d’aire que es forma en els líquids
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remoguts o en ebullició. Segons l’ALDC,529 el geosinònim de la
Valldigna, bufa, enllaça amb la solució del valencià central, mentre que el
de la resta de la Safor connecta amb la resta del valencià meridional. SIN.
bufa.
banastra (Si) Espècie de cove de vímet, més gros i alt que els coves
ordinaris, que s’utilitzava per transportar maduixes. SIN. manastra.
basquet (Si, Xco, Bell) Espècie de cistella gran, amb capacitat d’entre 20 i
40 kg, per a l’exportació de fruits, tomaques, etc.
bassa (la Safor) Depòsit a l’aire lliure amb murs d’obra on es fa anar aigua,
generalment la destinada a regar. Vg. safareig, viver.
basseta (Bell, Almo, Bjó, Po, Fo, Dai, Mi) Vg. clotxa.
bassi (Bfró, Pla, Barx) Conca on cau l’aigua que raja d’una font. Per
extensió, altres bassetes de dimensions semblants, com la d’un llavador,
un abeurador d’animals o un contenidor d’aigua entre séquies: “an la font
del Canut hi havien dos xorros i rodant axina redó era al bassiet, i allí
posaven, pa pouar, la botija o al cànter o lo que fóra” (Barx).
batallar (Barx) Posar el batall a una esquella o a un picot.
berquelló (Xsa, Pma; barquelló: Alf) Broc d’una botija, bequelló. SIN.
bocana, broquelló, morro, pitorro, xorro.
beuratge (la Safor; embeuratge: Lloc) Menjar sucós que donen als porcs.
birbadora [biɾba'oɾa] (Tav, Barx, Xco) Vg. llegona 1.
birbar (la Safor) Arrancar les herbes amb les mans o amb un falçó. S’aplica,
sobretot, al fresonar (la Valldigna, amb mans o amb falçó) o a l’arrossar
(amb les mans).
bocana (Fo) Broc ample de la botija. Vg. berquelló.
bolig (Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi) Art de pesca, de la mateixa forma que
l’art del bou, però molt més reduït i de malla més estreta, que es cala vora
mar i es trau des de la platja.
borró 1 (Valld) Molsa que es cria al fons de les basses, damunt les teulades i
altres llocs humits: “borró dels abres [creix en la pell dels arbres]”,
“borró d’augüia”, “borró de les penyes”;530 “as fa borró contra les soques
del pi”. El que es cria en aigües estancades és geosinònim de llepó. Vg.
llepó. 2 (Si, Barx, Ga) Botó escamós dels arbres i altres plantes, que
conté el rudiment del futur brot: “mire unes nadaletes tardanes, els
primers borrons de la llimera”.531 En la majoria de pobles, substituït pel
castellà iema (Xco, Xsa, Ador, Alf, Almi, Vi). SIN. grum, animeta.
borronar (Si,532 Barx) Traure borrons, les plantes. SIN. moure, grumar.
ALDC III, mapa 715.
Les tres citacions són de Grau Bono (1927:43, 46).
531 Piera (1982:76).
532 Segons ALDC V, mapa 1147.
529
530
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botador (Almi) Vg. passarel·la.
botija (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi) 1 Atifell més
ample de dalt que del peu, amb una ansa en la part superior central i dos
brocs, un per a omplir-lo i l’altre, més xicotet, per a beure (mapa 123).
SIN. botijó, porró. 2 botija panxuda (Tav, Barx,533 Gua), botija de panxeta
(Bfró, Si, Pra), botija d’horta (Pla), botija de forner (Bpa, Fo), botija fornera
(Real), botija de nyenyater (Pma), botija xarera (Vi), botija (Po, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc), canterella (Xco, Pi), porró (Bjó) són els noms que rep la
botija que té un costat pla per poder-la penjar a la barana dels carros.
botijó (Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Ol) Vg. botija 1.
braçal (Bell, Raf) Tipus de canal de reg fet de terra, no obrat. Podria ser
sinònima de regadora.
broquelló (Cas, Almi, Lloc) Vg. berquelló.
brotador (Real, Bjó, Alf, Almi) Punt per on pot brotar una planta o un
arbre.
buc (Xsa, Alf, Ròt, Cas, Almi) Clos artificial destinat a allotjar un eixam
d’abelles, que permet l’aprofitament de la mel i de la cera que aquelles
elaboren. Els informants utilitzen aquest mot per als bucs antics, fets de
suro, palla, etc. Els moderns s’anomenen caixa (Tav, Xsa, Grau, Bpa,
Ador, Alf, Cas, Vi, Ol) o, directament, s’utilitza el castellà colmenes (Tav,
Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Ròt, Fo,
Dai, Mi, Ol). Dins els bucs les abelles formen bresques (Si, Barx, Xco, Raf,
Pra), mot que està desplaçant el castellà panal (Ador, Si).
bufa (Valld) Vg. bambolla. En canvi, sí que anote bambolla (Tav) referit a
‘lessió produïda per un alçament de l’epidermis’.
buit (Bfró, Si) Vg. camada.
cabàs (Tav, Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Real, Bjó, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi) Recipient d’espart o de
llata de palma, de forma ovalada amb les voreres relativament baixes i
amb dues anses, que serveix per tenir-hi gra, per traginar terra i per altres
usos anàlegs. Els més bells, amb la part superior més ampla que la
inferior, usats per les dones per anar a comprar, eren cabassets. SIN.
sarró.
camada 1 (Tav, Pi) Espai de terra situat entre tira i tira d’arbres. SIN. buit,
frau, solc, taula. 2 (Barx, Almi) Vg. tira.
campanillo (Ga, Bpa, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Cas, Almi,
Lloc, Dai, Gua, Mi, Ol) Vg. picot 1.
campanot (Pma, Gua, Mi) Vg. esquellot 1.
533

També Simat segons ALDC II, mapa 346.
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canal (Xsa, Ga, Bell, Raf, Pma, Pi, Ol) Conducte fet d’obra i de poca
grandària que distribueix l’aigua de reg dins un hort. A Tavernes
distingeixen el canal ample i obrat que distribueix l’aigua pels horts (el
canal) dels de poca grandària, obrats, que distribueixen l’aigua dins un
mateix hort (la canal). SIN. sequió.
canos (Mi) Vg. passarel·la.
canquiló (Pla) Cadufo d’una sénia. A l’Horta de Gandia es devia anomenar
caduf.534
cantal (Xsa, Ròt) Pedra de grandària variable.
canya (Bfró, Pla, Grau) Vg. forca.
caramull (Xco, Xsa, Pra, Alqu, Raf, Real, Pma, Ador, Alf, Cas, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. copa.
caravista (Bfró, Vi) Cara que es veu davant d’una cosa: “ell fea la caravista
del marge”.
cartabó (la Safor) Tira d’arbres més curta que les altres d’un mateix camp
bé perquè tots els costats no tenen la mateixa llargària o perquè no arriba
al cap. A Vilallonga afirmen que també és cartabó quan entre dues tires
hi ha una separació menor que entre les altres del mateix camp. D’aquest
mot deriva acartabonat.
casca (Ga, Bpa, Raf) Capa externa dura d’un arbre (Ga) o de la fruita seca
(Bpa, Raf).
catxupera (Tav) Barraca que es feia a la platja amb canyes i amb una tela
per damunt per dormir a recer.
cavar (Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Bdrà, Bpx, Real, Po, Pma, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Mi, Pi, Ol) Remoure la terra amb l’aixada o amb una
altra ferramenta similar. Vg. tonyar.
cavutxar (Xco, Xsa) Cavar a poca fondària.535
cércol (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc,
Fo, Dai, Gua, Mi) Cavalló redó que es fa al voltant dels arbres per a
evitar el contacte directe de l’aigua de reg amb la soca i així dificultar
l’extensió de malalties de peu. SIN. redolí, xércol.
cimal (Bfró, Bjó, Pma, Ador, Cas, Vi, Mi) 1 Cadascuna de les branques
principals, que ixen de la mateixa soca de l’arbre. 2 Objecte que es posa
des del terra fins a una branca grossa d’un arbre per sostenir-la i evitar
que s’esguelle.
clot (Grau, Bjó, Alqu) Vg. clotxa.
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Fontavella (1952:92-93).
També arreplega el mot Colomina (1991:53) a Tàrbena.
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clotxa (Bfró, Si, Pla) Cadolla, clot que es forma en una roca, on s’acumula
aigua de la pluja (mapa 124). SIN. basseta, clot, cocó, codolla, cucó.
cocó (Vi, Fo, Ol) Vg. clotxa.
cofa (Tav) “La professió de cofero és molt antiga; les cofes són una mena de
cabassos on es suministrava l’aliment als animals”.536
colmeret (Bfró, Pra) Persona, sovint xiquet, que s’enfila a un arbre per
collir-ne la fruita de les branques altes. El cabàs menut que utilitza
s’anomena cabasset colmeret (Pra).
cóp 1 (Tav, Bfró, Si, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo, Bjó) “quan tallaen as pins,
mosatros mos quedàem as cóps: al pi pa la casa i la nyenya i branca mo la
quedàem pa mosatros” (Bfró), “els cóps dels tarongers”.537 Vg. copa. 2
(Tav) Canya llarga per a collir figues:538 “el cóp és un instrument per a
collir el fruit de la figuera sense necessitat de muntar dalt l’arbre”.539 3
(Bfró) La part superior del forn de calç, on es fa la millor calç: “la pedra
viva la posaen sempre en lo cóp del forn, en lo centro del forn”. 4 Part
que hi ha al mig d’alguna cosa: “antes el poble estava tot en un copet”
(Tav), “arrancàem lo de dins, al copet del mig de la canya”, “quedava el
copet [d’una espiga de dacsa]”.
copa (Bfró, Barx, Ga, Real, Bjó, Almi, Lloc, Vi) Part superior d’un arbre.
SIN. caramull, cóp, cresta.
copat (Pi) “L’alfàbega es fa prou copaeta”.
corbella (la Safor) Ferramenta constituïda per un mànec que subjecta una
fulla corba de ferro acerat tallant o dentada, que s’utilitza per a segar.
També designa la ‘falç’ en alguns pobles. Vg. corbellot 2. Puntualment,
per distingir els dos ferraments, se l’anomena corbella de serrar (Tav) o
corbella terrera (Xsa).
corbellot 1 (Bfró, Pla, Barx) Vg. falçó. 2 (Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Bell,
Raf, Almo, Dai, Gua, Mi, Ol) Ferramenta constituïda per un mànec que
subjecta una fulla corba de ferro acerat tallant o dentada, que s’utilitza
per a segar, falç. També anomenada corbella de desbarbar (Tav, Dai, Pi),
corbella de segar arròs (Lloc) o corbella (Si, Grau, Ga, Bpa, Pra, Po, Almi),
sense distinció lèxica amb la ‘corbella’. Diversos pobles veïns de la Vall
d’Albaida o la Ribera l’anomenen falç.540 “Algo parecido ocurre con la
hoz de segar o desbarbar trigo «corbella» y la más fuerte de cortar cañas

Terrés (1986:82).
Pascual (1984:28).
538 Terrés (1986:82).
539 Piera (1982:145): a continuació del text citat explica com s’elabora i s’usa el cóp.
540 Vg. també, ALDC IV, mapa 819: falç a Sallent, Benigànim i Muro.
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―«corbellot»― o el pequeño «falsó» de cortar los racimos de tomates,
pimientos, uva, etc.”.541
corfa (la Safor) Capa externa dura d’alguns aliments. S’utilitza per a arbres
(vg. escorxa), per a fruita seca (Si, Barx, Ga, Ròt) i per a fruita amb capa
dura com el meló. També, però, per a vegetals que no tenen capa dura: la
creïlla (Raf, Alqu) i la taronja (Xsa, Bjó, Mi). Vg. casca, pell, escorxa.
corneló (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Mi; quarneló: Bfró, Barx, Alqu, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Almi, Vi) Cadascuna de les bosses que formen una sària.
corredor (Tav, Si, Xsa, Ga, Bpa, Alqu, Vi, Ol; corredor de finques: Bfró, Bell;
corredor de terres: Si, Raf) Persona que té per ofici intervenir en compres i
vendes i en altres contractes, anunciant-los, posant en relació les parts
contractants, oferint mercaderies o preus, etc. Vg. prohom.
cresta (Bfró, Bell) Vg. copa.
cucó (Tav, Barx, Xco, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc) Vg. clotxa.
cudol (Tav, Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Real, Bjó, Alf, Cas,
Gua, Ol) Fragment de roca dura, de dimensions variables.
cuiro (Tav, Xco, Fo) Pell sencera de cabra o moltó cosida convenientment
per a servir de recipient d’oli o vi. Segons els informants de la Font,
també s’utilitzava per contindre la tonyina en salmorra.
desbotifarrar (Tav) Trencar una cosa fent-ne sortir el seu contingut:
“aspardenyes d’espart o de cànyem desbotifarraes”.
desbrossar (Tav, Almo) Llevar brossa amb les mans. Vg. birbar.
desbrostar (Bfró) Netejar o esporgar els ceps de les sarments i pàmpols
inútils o superflus, de manera que queden en millors condicions de
fructiferar. A Benipeixcar utilitzen desbrostar per aclarir un taronger de
mamons. SIN. desmondar. Vg. aclarir.
descorar (Tav, Ga, Bpa, Almo, Bjó, Po, Pma, Pi, Ol) Llevar la part podrida
de la soca i la rebassa d’un arbre.
desmondar (Si, Barx, Bell, Raf, Alqu, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi) Vg.
desbrostar.
destellador (Bfró, Bpx, Fo) Vg. trestellador.
desullar (Xsa, Bpa, Real, Ador) Llevar els ulls o brots tendres a una planta,
per exemple, una tomaquera.
dula (Tav, Bfró) Ramat de bestiar compost de caps pertanyents a diferents
propietaris, que va a pasturar tot plegat a la muntanya o devesa comunal,
sota la vigilància d’un home llogat que s’anomena duler. A Tavernes es
conserva Dulero com a malnom i Dula en la toponímia (camí o carrer de
la Dula).542
541
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Fontanella (1952:167).
Terrés (1986:82).

373

embrinar (Barx) Separar en dos brins cadascun dels dos foliols de què
consta cada fulla del margalló.
empostadora (Alqu, Bjó, Pma, Alf) Vg. entauladora.
empostar (Bpa, Bdrà, Bpx) Vg. entaular.
enclusa (Real; encrusa: Tav, Si, Bfró, Barx, Ròt, Vi) Peça de ferro que té la
cara superior plana i composta d’una part quadrangular i una o dues
parts triangulars, i damunt la qual es treballa el ferro pegant colps de
martell o de mall. En procés de substitució pel castellanisme iunque.
ensofatar (Si) Aplicar sofate als arbres.
entauladora [antaṷla'oɾa] (Bfró, Si, Pla, Barx, Bell, Raf, Pra, Po, Ador, Cas,
Almi, Vi, Mi, Ol) Post llisa o guarnida per davall de claus o tallants per a
entaular la terra a fi que conserve millor la humitat i aplanar els terrossos.
L’ALDC arreplega antaulaora de claus i antaulaora de maera. SIN.
empostadora, post plana, post de claus, rascadora.
entaular (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Alqu, Ador, Almi, Vi, Fo, Dai)
Treballar, la terra, amb l’entauladora; aplanar-la desfent els terrossos
perquè conserve millor la humitat. Segons els informants de Gandia i
Beniopa, entaular s’utilitzava per aplanar terres com les de l’arròs i empostar
per a terrenys secs. SIN. empostar.
erer ([a'ɾeɾ]: Tav; [e'ɾeɾ]: Xsa) Garbell gran d’espart, entre quatre i cinc pams
de diàmetre, destinat a porgar el gra a l’era.
erm (Tav) Sector del paisatge agrari que no produeix.
esbarda (Xco, Xsa, Almo, Pra, Raf, Bjó, Fo, Mi) Vg. albarda.
esclavó (Bfró, Si, Bpa, Raf, Pra, Almo, Pma, Ador, Fo, Dai) Tros d’acer que
serveix per a fer eixir espurnes d’un tros de sílex.
escombrar (Barx, Almi) Perdre, un arbre, les llavors, les flors, la fruita, etc.:
“escombrar és quan les flors de l’arbre o les llavors van caiguent”; “quant
escombra el taronger és quant espolsa ja la flor i ja ix la tarongeta”.
escorredor (Bell, Raf; escorredora: Ga, Bpa) Séquia que arreplega l’aigua
sobrera de la regada i la torna al riu o a una altra séquia. Sembla que a
Beniarjó les anomenen corrible i, a la Ribera Baixa, escorrentia.543
escorxa (Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Gua, Mi, Pi) Escorça del taronger. Per a
arbres amb l’escorça grossa s’utilitza més corfa (Barx, Bpa, Almo, Alf,
Cas, Ròt, Almi, Ol, ‘genèric per a arbres’; Tav, Si, Bdrà, Xco, Cas, referit
a pins i ametlers) o casca (Ga). Segons l’ALDC escorxa només és present a
les Riberes, a la Safor i en diversos punts del bloc oriental.544 SIN. pell.
escut (Barx, Bdrà) Tros d’escorça tendra que conté un ull i es separa de
l’arbre per a fer-ne un empelt.
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Barberà (1984:93).
ALDC V, mapa 1141.
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esgarrar-se (Tav, Bfró, Si, Pla) Vg. esguellar-se.
esguellar-se (Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Arrancar-se (una branca) d’una planta o un
arbre. La variant de la Valldigna, esgarrar-se, coincideix amb la quasi única
que presenta el valencià central, mentre que la de la resta de la Safor,
esguellar, és una de les diverses presents en valencià meridional (esgarrar,
esguellar, espencar) (mapa 125).545 SIN. esgarrar-se.
esmolar (la Safor menys Bfró) Fer agut el tall o la punta (d’una ferramenta,
una arma, etc). SIN. esmorlar.
esmorlar (Bfró) Vg. esmolar.
esmotxar (Ador) Vg. esporgar.
espallucar (Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi) Vg. espigolar.
espigolar (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Collir els fruits que han quedat en el camp després de la collita general
(mapa 126). Mentre que espigolar és molt comuna en valencià i reapareix
arreu del domini lingüístic, l’ALDC només arreplega espallucar a
Crevillent i Mallorca; el DCVB només la documenta com a paraula
mallorquina. Podria tractar-se d’un altre mallorquinisme de la Safor.546
SIN. espallucar.
esporgar (Tav, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Dai, Gua, Mi) Podar, eliminar les
branques sobreres d’un arbre (mapa 127). D’aquest mot es deriva
esporgador, que designa l’ofici. Actualment s’imposa podar, a Tavernes,
tallar la nyenya/tallaor de nyenya. SIN. aclarir, esmotxar, netejar.
esportí (Si, Po) Recipient d’espart, de forma redona i molt planer, dins el
qual es posa la pasta d’oliva per premsar-la.
esquellot 1 (Tav, Bfró, Si, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Bjó, Ol) Esquella
gran, com la que es posa en el coll dels bous que guien un ramat. SIN.
campanot, picot. 2 (Tav, Bdrà). SIN. picot 1.
estaca (Bfró, Grau, Ga, Bdrà) Vg. forca.
estelló (Vi) Fragment que es desprén d’una fusta en tallar-la. Ho sent amb
doble diminutiu, estellonet.
estral [as'tɾal] (la Safor, sovint en diminutiu; astr['ε]l: Bfró, Xsa, Ga, Bdrà,
Raf, Almi, Pi) Destral.
falçó (Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Falç
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ALDC V, mapa 1143.
Vg. ALDC V, mapa 961, Garcia Perales (1995:236) i DCVB.
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xicoteta usada per a tallar els xanglots durant la verema, per a tallar
herba, per a empeltar, etc. (mapa 128). Mayans l’anomena godalla en el
seu diccionari, forma que fan servir a Xco, Xsa i Bpx, però no a Oliva,
on utilitzen falçó.547 El mot del nord de la comarca, corbellot, connecta amb
els pobles meridionals del valencià central.548 SIN. corbellot, godalla.
ferrament (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. ferramenta.
ferramenta (Pla, Barx) Utensili, generalment de ferro o d’acer, que s’utilitza
per a efectuar algun treball manual. SIN. ferrament.
fes (la Safor) Aixada que té el ferro amb punta o boca estreta per una banda
i amb escarpell o tallant per l’altra. A Oliva, també, un fesestral, nom
compost format amb els de les dues parts de què consta la fulla d’aquest
ferrament.
fil (Bell, Bjó) Vg. fillola.
fillola (Si) Séquia secundària que, partint de la séquia mare, porta l’aigua a
un tros de terra desviat d’aquella. SIN. fil.
florejar (Pla) Triar, prendre entre algunes coses aquella o aquelles que
agraden més: “florejar es diu triar el meló que pareixia més bo”.
forca (Tav, Si, Barx, Bell, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Mi, Ol, sovint en diminutiu) Canyes que es
posen als tarongers per evitar que les taronges toquen a terra (mapa 129).
SIN. agulla, canya, estaca, pilaret, puntal, punxa.
frau (Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol) Vg. camada.
gamelló (Barx) Abeurador, lloc preparat per a abeurar-hi el bestiar.
garba (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Pma, Dai, Gua) Manoll: “una garba de
safanòries”, “una garba d’ullols”, “el planter, el venien a garbetes”.
gasó (Pla, Bell, Raf, Pra, Alqu, Alf, Ròt) Terròs o pa de terra adherit a les
arrels d’una planta. SIN. gassó. “Al gasó, si no té terra, que està nueta
l’arrel, li diguem nuet i si té terra diem en gasó”. Vg. panet.
gassó (Valld, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Vi) Vg. gasó.
godalla (Xco, Xsa, Bpx) Vg. falçó.
godella (Bdrà) Vg. clotxa.
grumar (Bfró, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Almo, Fo, Dai, Gua, Pi) Vg. borronar.
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Casanova (1999:144).
Vg. ALDC V, mapa 962.
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guaret 1 (Barx, Ga, Dai, Pi) Fondària de la llaurada, del solc que es fa en
llaurar. sent fer voret i fer guaret a Barx. 2 (Si)549 Sistema de cultiu que
consisteix a deixar reposar un any o més un terreny empobrit perquè
torne a adquirir fertilitat.
guillot (Si) Recipient per al vi, més ample de dalt que de baix, de forma
ovalada i acabada en dues puntes: “tres guillots de raïm”.
joca (Pla, Ol) Ho sent en l’expressió caçar a la joca, ‘Caçar a l’aguait’.
jou (pron. j['o]u: Tav; j['ɔ]u: Barx, Si, Xsa, Xco) Instrument de fusta o de
metall, en forma de dos arcs units, amb el qual dos animals, especialment
bous, es junyien pel cap o pel coll a l’aladre o al carro.
llacor (Si, Bpa, Raf, Alqu, Real, Grau, Pma, Ador, Cas, Lloc, Fo, Gua, Mi,
Ol) Humitat de la terra de conreu.
llanterner (Si, Bpx, Alf; llinterner: Tav, Xco) “llanterner «remienda o
compone utenilios de porcelana, hojalata, etc.» Ie’l llanterner! Apanye
poals i llibrells!”.550 SIN. parauiero.
llastra (Xco, Xsa, Ga, Po, Vi; ll['ε]stra: Raf) Llenca de terra, tros de terreny
relativament allargat. SIN. llenca.
llauró (Bfró) Operació de llaurar: “els aperos de llauró”; “pretende
armonizar las comodidades del confort moderno y las exigencias del
servicio agrícola, “el llauró”, como aquí se le denomina”.551
llegó (la Safor; llagó: Tav, Pla, Bpa, Vi, Pi, Ol) Aixada de làmina prima, molt
ampla i quasi quadrada, amb un prolongament lleugerament encorbat on
es fica el mànec i és usada per a faenes d’horta i en la construcció.
llegona 1 (Bfró, Si, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi;
llagona: Pi, Ol) Ferramenta semblant al llegó però amb el mànec més llarg
i la fulla rectangular, més ampla que llarga (mapa 130). SIN. birbadora,
rasclet, rascleta. 2 (Tav) Ferramenta semblant al llegó però amb el
mànec més curt i amb parets en tres dels quatre costats de la fulla que es
fa servir en el cultiu de l’arròs.
llenca (Valld, Real, Alqu, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Mi) Faixa
llarga i estreta de terra. A Bfró, Si, Bpa, Bdrà, Bell, Almo es refereix als
terrenys abancalats en muntanyes a diferents altures. “Li prohibiren
pasturar per la muntanya i per les llenques de la garriga”. 552 SIN.
llastreta, talleruca.

Segons ALDC IV, mapa 745.
Chover (1951:333).
551 Grau Bono (1927:58).
552 Piera (1982:76).
549
550
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llepó (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Cas, Lloc, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol) Capa verda que formen algunes plantes criptògames en la
superfície de les aigües estancades. SIN. borró, llépol.
llépol (Ga, Bdrà, Bpx, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Almi) Vg.
llepó.
lletera (Tav, Barx, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma,
Ador, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi; letxera: Xco, Xsa, Bjó, Po) Recipient de
llanda que serveix per a tenir-hi i transportar-hi llet.
llosa (Si) Pedra molt gran.
llussiar (Barx) Fer tall nou a les relles i altres eines agrícoles: “ferramentes
ben lluciades”.553
mall (Tav, Bfró, Bpx, Pra, Bell, Alf) Martell gros, de mànec llarg, que
empren principalment els ferrers forjadors i picapedrers.
manastra (Tav) Vg. banastra.
manfareta (Tav) Manfara, garbell xicotet, especialment usat per a porgar
arròs.
margenador (Barx) Persona que fa màrgens.
margenar (Bdrà) Fer màrgens.
mestre d’aixa (Tav, Si, Xsa) Persona que fabrica o repara carros.
mola (Valld, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador,
Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi) Cada una de les dues pedres de forma
circular que componen el molí ordinari.
molinada (Xsa) Forma de pesca. El DCVB la defineix com a “Bolla
formada amb molts de cucs entravessats amb una agulla, i que serveix
per a pescar anguiles”.
molló (Tav) Pedra robusta ficada en terra perquè servisca d’indicació de
límit d’una propietat, d’un límit municipal…
morquí “Magatzem on es separaven les «morques» de l’oli. A Tavernes
actualment el «Morquí» és un lloc on venen begudes”.554 “Morquí (és una
espècie de llim verd que apareix a les sèquies)”.555
morro (Grau, Bpa, Bdrà, Alqu, Almo, Gua) Vg. berquelló.
moure (Tav, Bdrà) Vg. borronar.
munyidora (Bfró, Si, Pla) Recipient on cau la llet en munyir-la.
musclaire (Grau) Instal·lació on es crien les clòtxines o musclos. Al Grau es
conserva, també el nom musclo per anomenar aquest mol·lusc. “Por
donde desembocaba el Riu de Sant Nicolau […] se emplazaban los
musclaires, artimaña para la cosecha de mejillones”.556
Piera (2007:23).
Terrés (1986:83).
555 Segons Boronat (1991), que explica així un malnom de Daimús.
556 Borja i Mora (200:211).
553
554
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nap (Tav, Bfró, Almo) Arrel que es fa al centre de la soca d’un arbre i que
està orientada cap avall.
netejar (Bfró, Si, Pla, Barx, Bell, Pra, Raf, Po, Alf, Cas, Almi, Lloc, Fo, Pi,
Ol) D’aquest mot es deriva l’ofici netejador. Vg. esporgar.
nivelladora (Tav) Vg. trelija.
novell (Tav) Es diu dels fruits acabats de madurar o de collir: “cacau
novell”.
pa (sovint panet, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Raf) Terra que envolta les arrels d’una
planta que s’ha llevat del terra, per exemple, amb una pala o s’ha
trasplantat. Vg. gasó.
palluc (Tav) Conjunt de fragments de clovella i aresta dels cereals, producte
de la batuda o de picar l’arròs: “La primavera, com una membrana,/
abalteix el meu cos alaferit,/ el reuneix en una espessa garba/ i el destria
de palluc i de crit”.557 SIN. pallús.
pallús (Si, Pla, Ga, Raf) Vg. palluc.
panera (Tav, Si, Xsa, Real, Po, Dai, Mi) Recipient fet de vímet, de canya,
etc., entreteixits, de base redona o oblonga, de boca més ampla que el
sòl, amb baranes relativament baixes, amb una o algunes anses i tapadora
que serveix per a transportar fruita, hortalissa, etc. “portaven el peix en
una panereta” (Dai).
panereta (Tav, Vi) Panera xicoteta, sense tapadora, redona, amb dues anses
i folrada per dins amb tela, per guardar-hi fils, agulles, tisores, etc.
panerot 1 (Tav, Bell) Espècie de cistella de vímet o canya entreteixits
“panerot pa la roba bruta” (Bell). 2 Mecedora de panerot (Tav) o panerot
(Mi), espècie de balancí o de seient voluminós fet de vímet.
parança (Tav) Parany: “Eixos pardalets que agarren an parances que
arreglen als abres an anvisc”.
parauiero (Si, Bfró) Persona que arreglava paraigües, objectes de llanda i
d’altres materials. SIN. llanterner.
passadís (Xco, Xsa) Vg. passera.
passador [pasa'oɾ] (Pla, Bell, Dai; passadora: Pra, Dai) Vg. passera.
passarel·la (Tav, Barx, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Vi, Pi, Ol) Palanca o pontet
que travessa un riu, un torrent, etc. Sembla que en aquests pobles, per
extensió, també designa les passeres. SIN. botador, canos, passera,
passadís, passador.
passera (Bfró, Si, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Lloc, Vi, Fo) Cadascuna de les pedres col·locades de manera que formen
un conjunt apte per a posar-hi els peus en travessar un corrent d’aigua.
SIN. passarel·la, passador.
557

Clar (1993:88, també 138).
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pedra de foc (Tav, Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Lloc, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Pedra
foguera. En toponímia de Barx es conserva la pedrenyera, que sembla que
refereix al mateix concepte. SIN. pedra foguera.
pedra foguera (Xsa) Vg. pedra de foc.
pedrapiquer (Tav, Bpa, Ador; pedripiquer: Xsa) Persona que treballa la pedra
que ha de ser utilitzada en construcció.
pell (Tav, Si, Barx, Xco, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Ròt,
Lloc, Vi, Fo) Vg. escorxa.
perpal (Bfró, Almo) Barra sòlida de ferro per a fer palanca.
pica (Bfró, Barx, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Ador, Lloc, Almi,
Vi, Dai) Recipient, sovint de pedra, destinat donar menjar o beure als
animals. També anomenat amb sinònims de bassa: bassa (Tav), bassiet
(Pla), safareig (Xsa), viver (Ol). SIN. picó.
picó (Tav, Si, Xco, Xsa, Pra, Bjó, Pma, Cas, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. pica.
picot 1 (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Real, Ador, Ròt, Lloc, Vi, Pi) Campana
petita, cilíndrica o quasi cilíndrica, que porten penjada pel coll les cabres.
La major part de pobles al sud de Gandia han substutuït aquest concepte
pel castellà campanillo. SIN. campanillo, esquellot 2. 2 (Si, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Ga, Almo, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Fo, Pi) Vg. esquellot
1.
pilaret (Pi) Vg. forca.
pitorro (Tav, Bell, Pra, Real, Pma, Pi) Nom de les obertures de la botija. Vg.
berquelló.
porró 1 (Pi) Vg. botija 1. 2 (Bjó) Vg. botija 2.
portadores (Bfró, Xco, Raf, Pra, Fo, Dai; esportadores: Vi) Conjunt de dues
caixes de fusta destapades lateralment, que van col·locades una a cada
costat de l’albarda d’un animal i que serveixen per a transportar cabassos
o cistells plens de fruita.
post 1 (Tav) Vg. trastellador. 2 (Tav, Bpx, Raf) També anomenada post
d’entaular (Xco, Xsa) i post d’empostar (Grau, Bpa, Bdrà). 2.b post de claus
(Tav, Barx, Grau) Entauladora amb claus per la part inferior a fi de fer
els terrossos a trossets i conservar millor, així, la humitat. SIN.
entauladora. 2.c post plana (Tav, Grau) Entauladora llisa per la part
inferior a fi de desfer els terrossos amb un acabat molt fi i conservar
millor, així, la humitat. SIN. entauladora.
prohom ['pɾɔm] (Tav, Bfró) Home que mesura les terres per valorar-les en
el procés de compravenda. SIN. corredor.
puja (Tav, Pra) Quantitat de pa que es pagava al forner per la faena i els
materials (llenya, etc.) de coure el pa en el forn públic.
puntal (Real, Po) Vg. forca.
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punxa (Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Alqu, Raf, Pma, Ador, Almi, Fo, Dai, Gua,
Mi) Vg. forca.
quartó (Pra, Real, Pi)558 Mesura agrària que equival a un quart de fanecada.
rabassa (Bfró, Barx, Xco, Ga, Alqu, Pma, Almi; rebassa: Tav Xsa, Bpa, Real,
Bjó, Ador, Cas, Lloc, Fo) Part baixa i grossa de la soca d’un arbre, en
part soterrada, de la qual arranquen les arrels.
rall (Si, Pra, Dai, Mi) Ormeig de pesca que consisteix en una xàrcia de
forma circular amb ploms en tota la base del perímetre i proveïda, en el
centre, d’una corda, que serveix per a tancar-la i recuperar-la, i que
s’utilitza per a la pesca a poca fondària.
ramal (Ga, Bpa) Canalització d’aigua sense identificar que podria ser
sinònima de fil i fillola.
ramàs (Tav, Si, Fo, Gua) Granera feta de branques de ginesta, de botja, etc.,
per a agranar el carrer, el forn, l’era, etc.
ramassar [rema'saɾ] (Dai, Gua) Agranar. Als dos pobles la utilitzen com a
sinònim d’agranar, sense necessitat que siga amb un ramàs. El DCVB
només situa el verb a Gandesa i a Mallorca, tot i que es pot haver format
per derivació de ramàs.
ramulla (pron. [ra'muʎa]: Bfró, Si, Bjó, Raf, Dai, Gua; remulla [re'muʎa]:
Bdrà, Almo, Real, Po, Ador, Almi, Lloc) Conjunt de branques primes.
Encenall. SIN. remull, ramutxa.
ramutxa (Pi, Ol; remutxa: Pra) Vg. ramulla.
rascadora (Bpa, Alqu, Pma, Gua) “Eina consistent en una peça de fusta de
forma rectangular guarnida per sota amb tres relles o ganivets, utilitzada
per allisar la terra”.559 Vg. empostadora.
rascar (la Safor) Fer una llaurada o cavada superficial.
rasclet 1 (Tav) Pala que serveix per a escampar i amuntegar l’arròs. 2 (Pla,
també rascleta) Vg. llegona.
rastoll (Tav, Bfró, Si, Pla, Ga, Bdrà, Almo, Real, Raf, Alqu, Gua, Mi, Pi, Ol;
restoll: Mi) Vg. rostoll.
rebassar (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol)
Vg. arrabassar.
redolí (Si, Ròt, Cas, Vi) Vg. cércol.
regadora [reγa'oɾa] (Bfró, Si, Pma, Ol) Séquia que es troba a dins el camp i
no és feta amb material d’obra sinó simplement excavada al terra.

558
559

També a Beniopa segons l’ALPI, Garcia Perales (1995:215).
Escrivà (2007:89).
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remitjó (Tav) Porció relativament petita; allò que sobra, que no entra dins
una mesura ni és suficient per a omplir-ne una altra: “quatre sacs i un
remitjó”.560
remull (Bpa) Vg. ramulla.
revolta [re'bɔltɔ] (Bfró, Barx, Bdrà, Bpx) Vg. volta.
riurau (pron. riurau: Bfró, Si, Pla, Bpa, Almo, Alf; riu-rau: Pla, Barx, Xco,
Xsa, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Edifici de planta baixa,
cobert de teula, en un o dos vessants, amb arcs a un costat que permeten
amplament la ventilació, destinat a aixoplugar-hi els canyissos de les
panses posades a assecar.
rompre (Raf; rómper: Si; rompe: Bfró) Llaurar per primera vegada; donar la
primera rella de l’any, a una terra.
rostoll (Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bell, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Pi) Conjunt de les tiges de blat,
ségol, ordi, etc., que romanen arrelades a la terra després de la sega. És
un cas d’assimilació molt paregut al de renyó>ronyó: una part del català
assimila en època preliterària restoll (RESTŬCLU) a rostoll. L’última forma és
molt usual, amb variants, a les Balears i al nord d’Alcalà de Xivert,
mentre que al sud d’aquesta localitat només se senten rastoll i restoll.561 Les
úniques excepcions valencianes que arreplega l’ALDC són Altea i
Tàrbena, que usen la variant assimilada rostoll, forma majoritària a la
Safor. SIN. rastoll.
rovina (Tav) Fang fi que deposita el riu després de negar els horts i els
carrers.562
rugló 1 (Vg. distribució en apartat 2.2.6.) Peça troncocònica, generalment de
pedra i a vegades de fusta armada de trossos de ferro, que serveix per a
esclafar les espigues damunt l’era i separar el gra de la palla. SIN. trill. 2
(Si)563 Mola del molí d’oli.
safareig 1 (Bfró, Barx; safreig: Xsa) Espècie de basseta menuda. A Xeresa la
utilitzen com a resposta al concepte ‘abeurador’. 2 (Pma, Ador) Bassa de
grans dimensions. “çafarig. Dicen en Hontiniente a lo que en Oliva
çafareig”.564 Hui a Oliva l’anomenen viver, però es manté safareig al poble
veí de Pego. Safareig, referit a una bassa gran de regar, és comú a la meitat

Sant-Celoni (2002:90).
Veny i Pons (2001:mapa 831).
562 Informació treta d’Escrivà Caudeli (1992b:47).
563 Segons ALDC V, mapa 997.
564 Del diccionari de Mayans, Casanova (1999:133).
560
561
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sud del valencià central i reapareix en diversos punts al nord de Castelló
de la Plana i a Mallorca i l’Alguer.565 Vg. bassa.
sal de moro (Fo) Calcita.
saó 1 (la Safor) Grau d’humitat de la terra, abundant o suficient perquè
produïsca fruit: “La terra té bona saó”, “No ha aplegat a fer saó”.
sàrcia (Xsa, Grau; sàcia: Mi, Pi) La major part de pobles utilitzen només el
castellà ret (Tav, Bfró, Si, Barx, Raf, Pra, Alqu, Ador, Fo, Gua).
sarró (Si, Pla, Xco) Vg. cabàs.
secall (Barx) Branca seca, mancada de suc vital: “als secalls del taronger
s’han de llevar”.
séquia (la Safor) Canal excavat en terra per on es condueix l’aigua d’un riu o
torrent per a regar camps. La principal s’anomena séquia mare (Si, Ga,
Bpa, Bell, Raf, Alqu, Bjó, Gua, Mi, Ol).
sequió (Bjó, Po) Vg. canal.
sequiol (Tav, Po) Tipus de canalització de reg sense identificar.
sequiola (Bpa, Bell, Raf, Bjó, Ador, Pi) Segons els informants de
Bellreguard, ‘séquia xicoteta, com les de les marjals’.
serra (Tav, sovint en diminutiu, serreta) Munt llarguer del cereal o llegum
batut, reunit amb el tiràs o amb els ramassos, abans de separar
definitivament la palla del gra.
serrador (Barx) Fulla de falç, no tan corba com la de la falç vertadera,
encaixada a una fusta destinada a ser sostinguda xafada amb els peus, que
serveix per a tallar: “un serraor és una cosa que té un peu de madera i té
com si fóra una corbella i posaen un peu a cada costat i ahí a serrar!
Serraen ullols: embrinar i serrar”.
sevilla (la Safor, sovint sevilleta) Capcingle, anella de fusta o de ferro de
l’extrem de la cingla. Metàtesi de sivella. Quan aquest mateix mot s’aplica
a un cinturó s’usa el castellà hevilla.
socó (Si) Soca que queda quan es talla un arbre arran de terra.
solc (Lloc) Vg. camada.
solfate (Tav, Si, Almi) Sulfat.: “Quinina (solfate como ellos llaman)”.566
solsida (la Safor) Despreniment de terres o de màrgens.
sorregar (Tav, Ol) Regar per filtració un terreny diferent d’aquell que es
tenia la intenció de regar.
tabaquet (Tav) Cistelleta redona, més ampla que alta, generalment amb
tapadora, que serveix per a tenir el pa, fruita, flors o objectes de treball
d’agulla.

565
566

Vg. ALDC III, mapa 721.
Grau Bono (1927:111).
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talleruca (Pla, Barx, Xco, Grau, Bpx, Pma, Vi, Fo; tallaruca: Si, Bpa, Bell,
Po, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Llenca de terra. Vg. llenca, llastra. També
pot referir a qualsevol cosa de forma allargada i estreta (una part de la
fulla d’un arbre…): “Nom de les cornises entre cingle i cingle, que s’hi
troben a la serra (Barx, 1962)”.567
tarquim (Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Alf, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Llot, solatge d’un
depòsit d’aigua o d’un lloc on ha passat una riuada: “les basses,
recentment buidades per regar, només amb un dit d’aigua verdosa entre
el tarquim”568 (mapa 131). SIN. xarquim.
taula 1 (Pla, Xco, Grau, Ga, Pra, Pma, Lloc) Vg. camada, segurament per
confusió a partir del significat taula 2. 2 (la Safor) Porció de terreny de
conreu, de forma quadrangular, separada de les altres per cavallons o
solcs.
testellador (Bfró, Xsa, Grau, Po, Ròt, Lloc, Vi) Vg. trestellador.
tira (la Safor) Rengle d’arbres plantats. Si són ceps, camada 2 (Barx, Almi).
tocar (Tav) Referit a un animal de càrrega, incitar a fer-lo caminar a colpets,
estirant les regnes…: “tocar l’haca era pegar-li varaetes, ale!, ale!, pa que
no es pare”.
tonyar (Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi) Vg. atonyar.
trallijar (Barx, Fo) Anivellar la terra passant-hi la tragella.
trelija (Tav, Bfró, Xsa, Ga, Bpx, Pra, Alqu, Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Pi; trellija: Si, Pma, Ador; tralija: Xco, Xsa, Bpa, Real, Dai;
trallijaora: Barx) Tragella, arreplegador que, arrossegat per un o dos
animals de càrrega, serveix per llevar les desigualtats a un terreny. SIN.
nivelladora.
trestellador (Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; trastellador: Si, Pra) Post
que es posa com a comporta per a tancar i obrir el pas a l’aigua dins una
sèquia o canal, trestellador.569 SIN. post.
trill (Tav, Bfró, Barx, Xco, Bpa, Bpx, Raf, Dai, Gua) Corró cilíndric o
troncocònic, de pedra o de fusta armada de llenques de ferro, que va
rodant, arrossegat per un animal de càrrega, sobre l’era. SIN. rugló.

DECLC, VIII, pàg. 237.
Piera (1982:15); Grau Bono (1927:43): “llimac o tarquim”. Segons Veny (1976: mapa
48) a Simat també es diu solatge.
569 Cavanilles, parlant de Tavernes, diu que “han hecho una especie de compuertas, que
llaman trastalladors, que cierran o abren según piden las urgencias” (DECLC VIII, pàg.
536). Mayans, en el seu diccionari, “trestallador”, Vg. Casanova (1999:147).
567
568
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tròlec (Bpa) Espècie de carret que es passa per damunt del bancal que ha de
ser arrossar, després d’abeurar-lo d’aigua, per a pastar la terra i colgar bé
la femada.
trompellot (Cas) En l’almàssera, pedra troncocònica que serveix de mola.
ull (Si) Forat que té el ferro d’un martell, aixada o altra eina, per a passar-hi
el mànec.
vall m. (Bell, Pra, Alqu, Mi, Pi, Ol) Séquia ampla de terra propera a la mar.
Els pobles veïns les anomenen séquia.
villamarquí (Tav, Si, Ga, Bpa, Alqu, Real; villamartí: Xsa, Bdrà, Bpa, Almo,
Pma, Ol) Peça de ferro aproximadament semicircular, giratòria, que en
els extrems forma colze i que en un d’ells permet de subjectar-hi una
broca i en l’altre té un mànec o pom, i serveix per a perforar matèries
dures. També anomenat barrina (Grau, Alqu, Bjó, Gua).
viver (Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Raf, Real, Cas, Almi, Lloc, Dai, Pi,
Ol) Espècie de basseta menuda. El mot reapareix amb el significat ‘bassa
de regar’ al nord extrem del País Valencià i en diversos punts del català
oriental.570 Vg. bassa.
volta ['bɔltɔ] (Bfró, Barx) Corba pronunciada en un camí: “les reboltes de
Barx”, “les boltes de Barx”. SIN. revolta.
voltar [bol'taɾ] (Bjó) Griar al revés de com s’anava, canviar de sentit.
voret (Barx) Vg. guaret 1.
xafar (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Almo, Pma, Dai, Gua, Ol) Vg.
xafigar.
xafigar (Bjó, Ador, Alf, Cas, Alf) Esclafar amb els peus, repetidament i fent
pressió, el raïm.
xarquim (Valld, Raf, Real, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo) 571 Vg.
tarquim.
xarugar (Xco, Bpx, Mi; xerugar: Ga, Ròt; xirugar: Ga) Antigament, llaurar
amb la xaruga. Actualment, fer una llaurada molt fonda amb tractor.
xércol (Pi, Ol) Vg. cércol.
xorro (Tav, Bfró, Si, Pla, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Po, Dai, Mi, Pi, sovint
xorret) Nom de les obertures de la botija. Sol anar acompanyat d’un
complement per especificar a quin dels dos es refereix: gros, prim, menut, de
darrere o de davant. Vg. pitorro.
xorroll (Bfró) Regall d’un líquid: “la pasta ha d’estar banyaeta però eixuta,
que no faça xoroll”.
xorrotada [oro'ta] (Bfró, Dai) Raig d’un líquid: “li tire una xorrotâ d’oli a
la coca” (Bfró).
570
571

Vg. ALDC III, mapa 721.
També DECLC a Simat (IX, pàg. 464). Izquierdo (1911:40): tarquim.
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4.7. La construcció. El món urbà
aigua ['aṷja] (Bfró) “Volien fer dos auies a la caseta”. Vg. caiguda.
algeps (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bell, Almo, Real, Pma, Alf,
Ròt, Fo, Pi, Ol; angeps: Bfró, Pla, Barx) Material usat en construcció que
s’obté per calcinació del sulfat de calci. SIN. angeps.
angeps (Bfró, Pla, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Bjó, Po, Ador, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi) Vg. algeps.
atovó (Si, Bell; tovó: Raf Alqu, Pma, Ador, Fo) Peça de construcció semblant
a una rajola, feta amb argila o amb fang, sovint pastat amb palla, que és
assecada al sol. SIN. tovó. Vg. tova.
bastiment (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi)
Construcció provisional feta amb taulons o tubs de ferro que suporta
plataformes de treball per a fer accessibles als obrers els llocs on han de
treballar. En alguns pobles els informants ja no recorden aquest mot sinó
el castellanisme andàmit, que és present a tota la comarca. Sembla que el
canvi de mot va començar en canviar els bastiments fets de corda i fusta
als moderns metàl·lics. SIN. embastiment, embastida.
caiguda (Si, Pla, Bell, Vi) La part de superfície vertical o inclinada d’un
objecte, per oposició amb la part superior o horitzontal del mateix
objecte: “una teulâ en dos caigudes”. SIN. auia.
carreró (Tav, Si, Barx, Xsa, Bpa, Bell, Almo, Real, Pma, Ròt, Vi, Pi, Ol) 1
Carrer estret. 2 Els atzucacs se solen anomenar amb perífrasis: carreró
sense ixida (Tav, Bell) o carreró sense cap (Bfró, Bpa, Lloc) o carreró que no
trau cap (Tav, Si)… “no et claves en camisa d’onze vares ni en carrer que
no trau cap” (Tav).
casa de la vila (Tav) Ajuntament: “la casa de la Vila (ayuntamiento)”.572
SIN. casa del poble.
casa del poble (Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Ador, Ròt, Vi, Mi, Ol) Vg. casa de la vila.
cobre ['kobɾe] (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Pi) Vg. coure.
coure (Bfró, Barx, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol)
Element químic metàl·lic pertanyent al grup IB de la taula periòdica, de
nombre atòmic 29 i de pes atòmic 63,54. El mot ha estat substituït en
alguns pobles pel castellà cobre. SIN. cobre.
embastida (Vi) Vg. bastiment.
embastiment (Cas, Almi) Vg. bastiment.
572

Chover (1951:267).
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esportir (Si) Aplicat a l’algeps quan “s’unfla, es desfà i ho assolta tot”.
fil d’aram [filde'ɾam] (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Grau, Raf, Alqu, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Dai); [filda'ɾam] (Si, Pla, Bpa, Bdrà, Real, Pma,
Ador, Fo, Ol) Fil metàl·lic. A Simat anomenen fil de ferro el fil metàl·lic
més gros, nom que també sent a Pra, Bjó, Gua.
flare (la Safor) Clergue regular.
iglésia (la Safor) Església. Els informants recorden que el mot valencià es
va substituir en la parla tradicional dues generacions abans d’ells.
pati (Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa) Vg. siti.
porla (Tav, Bfró, Xco, Bpa, Bpx, Almo, Bjó, Ròt, Cas, Ol) Vg. porlan.
pórlam (Si, Pla, Barx, Xsa, Ga, Bdrà, Bell, Almi, Lloc, Vi, Mi) Vg. porlan.
porlan (Grau, Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol) Ciment pòrtland, nom que pren d’una
ciutat industrial dels Estats Units d’Amèrica. SIN. porla, pórlam.
qüè ['kwε] 1 (Valld, Grau, Bjó, Dai, Gua) Conjunt de quatre coses,
especialment en el joc de cartes referit a les pedres per pintar els punts de
cada jugador. Format a partir de qüern (‘antiga moneda que valia quatre
diners’). “Tres quens (sic) i uno (prové d’una anècdota relacionada amb un
joc de baralla anomenat QUÈ. En aquest joc en lloc de pintar-se la
jugada amb diners ho feien amb ametles; la base per apostar eren tres
quens, però aquest home eixia la jugada amb «tres quens i uno»)”573 2
Diners: “es gastara els «qüens» del teu pressupost”,574 “els crustacis han
tingut bona acollida entre el personal de qüencs”.575
replaça (Tav) “Replaça val. ‘plaça de forma allargada o carrer de perfil botit’
[…] sovint en la forma replaceta: La Replaceta dels Graus dins el poble de
Tavernes de Valldigna”.576
sacristà (Alqu, Raf, Alf, Cas, Lloc) Vg. sagristà.
sagristà (Bfró, Xco, Xsa, Mi, Bjó, Vi; segristà: Tav, Si, Barx, Bpa, Bdrà, Bell,
Pra, Raf, Alqu, Almo, Real, Pma, Ador, Ròt, Fo, Dai, Pi) El qui té al seu
càrrec el govern de la sagristia i l’endreçament d’una església. SIN.
sacristà, escolà 2.
siti (Tav) Solar per edificar-hi: “només quedaven algunes parets interiors
que calia anivellar arran de terra per tal de deixar el siti pla”. 577 SIN. pati,
solar.
solar (Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Alqu, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Mi, Ol) Vg. siti.
Terrés (1986:84).
Mascarell (1961b:15).
575 Iborra (1987:12).
576 Coromines (DECLC, volum VI, pàg. 584-585).
577 Pascual (1984:53).
573
574
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tagell 1 Coberta d’edifici feta de rajoles sostingudes per llistons i damunt les
quals es posen les teules: “las sueltas tejas alineadas sobre un techo de
cañizo, lucido o no con argamasa, o sobre un tabique de ladrillo,
«tachell»”.578 2 (Bpa, Ol) Rajola que s’utilitza per a fer aquesta coberta.
tova (Vi, Ol) Tipus de rajola massissa. “Tova (amb «o» oberta): Farem un
barandat de toves”, “tova per rajola”,579 “toves amuntegades ”.580 Vg.
atovó.
tovó (Raf, Alqu, Pma, Ador, Fo, Vi) Vg. atovó.

Grau Bono (1927:59).
Mascarell (1977:230 i 235).
580 Castelló (1987:78).
578
579
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4.8. El relleu i l’aigua
agona (Tav, Bfró, Si, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Ròt, Fo, Gua, Mi, Pi) Vg.
aona.
aiguadessan [aṷjaδe'san] (Bpa, Vi) Vg. auiassans.
aiguamoll [aṷja'mɔʎ] (Si, Vi, Xsa; pl. auiamolls: Vi; auiesmolls: Xsa) Terreny
saturat d’aigua permanentment.
aiguassans [aṷja'sans] (Ga, Vi) Vessant d'una muntanya, aiguavessant:
“auissans (sic) per aiguavessants: En arribar a auiassans”.581 SIN.
auiadessan.
aona (Si, Barx, Xco, Xsa, Bell, Ador, Ol) Ona, moviment oscil·latori de les
aigües de la mar en sentit ascendent i descendent: “l’espill aonava”.582 A
Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Real, Po, Pma, Alf, Cas, Vi, només sent el castellà
ola referit a la mar. El castellanisme és present a tota la comarca. SIN.
agona.
arrimall (Vi) Vg. cingle.
arrossar (Si, Pla; arrossal: Ador, Fo) Vg. partida.
avenc (Barx, Bpx) Cavitat natural constituïda essencialment per un pou o
diversos pous de parets verticals o subverticals. Alterna amb el
castellanisme sima, que segons un informant es refereix només a les que
estan a la part alta de la muntanya.
avencar (Bfró) Llançar o caure dins d’un avenc: “quan l’aigua s’enfonsa en
un terreny s’hi avenca”.583
baixada (la Safor) Vg. costera.
baixadoreta [baʃao'ɾeta] (Bfró, Dai; baixador: Xco; baixada: Mi) Vg.
esgoladora.
barana (Bell) Vg. replanell.
bouet “Multisecularment s’ha parlat del «bouet de Daimús» […]. El
«bouet», que és una espècie de grunyir profund que se sent de vegades en
la platja de Daimús, té el seu origen en el riu Serpis. Perquè d’ell
provenen les graves que a causa dels corrents […], quan hi ha temporals
de fons, les aigües de més profunditat arrosseguen […], les quals, en
topar unes amb les altres, provoquen l’efecte del bouet”. 584
caramull (Bfró, Fo, Gua, Pi, Ol) Vg. molló.

581
582

Mascarell (1977:231).
Piera (1982:81).

Informació
treta
de
http://www.oocities.org/golls.geo/Fitxes/Textos/A/avencar.htm (consultat el 14-122012).
584 Mora (1988:201-202).
583
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cara-sol (Bfró, Si, Grau, Bpa, Raf, Pra, Almo, Pma, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Vg. solana. Mot també present en la toponímia: el cara-sol del Bover, nom
de lloc de Simat.
carena (Barx) Vg. molló.
cavallada [kava'ʎa] (Barx, Ol; capavallada: Ol) Camí o carrer inclinat, amb
pendent. Síncope de cap avallada.
cingle (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Pra, Bjó, Pma, Ador, Cas, Lloc, Almi)
Espadat de roca que forma timba, al cim o en el pendent d’una
muntanya (mapa 132). SIN. arrimall, tallat.
collado [ko'ʎao] (Tav, Cas, Ador) Vg. muntanyeta.
costera (Si, Barx, Bjó, Dai) Costa, pendent. SIN. pujada, baixada,
cavallada.
cresta (Alqu, Almo, Pma, Vi, Fo) Vg. molló.
descinglar-se (Pla) Vg. despenyar-se.
despenyar-se (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell,
Raf, Real, Bjó, Pma, Ador, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Ol) Caure, algú o
alguna cosa, per un penya-segat. SIN. descinglar, espenyar-se.
encinglar-se (Bdrà, Pma) Quedar-se atrapat en un cingle.
entollar (Barx) Aturar-se l’aigua formant un toll. Ho arreplega Coromines
“aquell barranc, quan antolla, ve hasta mitjant horta”.585
escorrim (Si) Referit a un riu, xicoteta quantitat d’aigua que hi davalla.
esgoladora [azγola'oɾa] (Si, Pla, Barx, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Gua; esgolador: Barx,
Bjó, Almi, Pi, Ol; esgollador: Xsa) Lloc, especialment de pedra llisa, amb
pendent, per on és fàcil esgolar-se. No arreplegue cap nom a Tavernes,
on els informants recorren al topònim “la penya plana” quan recorden el
lloc on s’esgolaven. Tampoc a Gandia. SIN. baixadoreta.
espenyar-se (Alqu, Ròt, Cas) Vg. despenyar-se.
gatxull (Tav, Pla, Ròt, Vi) Barreja de fang i aigua, sovint en quantitat
reduïda. També s’anomena fanguero (Xsa) i xarquero (Barx, Raf).
mar (Tav, Bell, Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Ol) Porció de costa de poca
inclinació, formada per acumulació d’arena o per altres materials
detrítics. En aquests pobles també designa el nucli urbà construït a vora
mar: “A Oliva, quan em criaren a mi, la majoria de la gent […]
diferenciàvem estrictament el sentit de «la» mar (l’aigua) i «el» mar (el
terreny de la platja on viu la gent), entre moltes altres peculiaritats, de les

585

DECLC VIII, pàg. 544.
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quals prompte ja no se’n recordarà ningú”. 586 A la resta de la comarca,
amb els dos conceptes, sent platja i plaia. SIN. plaia.
marell (Barx, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Raf, Po, Pma, Vi, Gua) Vg. marina.
marellada “Una versión de las «marellades», originadas en la playa de
Venecia, de las que recogemos […]”.587 “La marellada era una cançó de
comboi que cantaven els que estiuaven en els marells de Venècia o de
l’altra part del Serpis, el marell de Rafalcaid o zona de Modesto cap al
mar, i, al mateix temps, la marellada ―o «marellà», segons la nostra
manera de parlar― era la colla que, vivint allí, s’ajuntava per a divertirse”.588 La cançó que transcriu tot seguit Mora és una versió de la que ha
fet famosa Pep Botifarra amb el títol Havanera Tita.
mareny (Tav, Bfró, Si, Xsa, Bpa, Real, Dai, Mi, Pi, Ol) “Muy próximas a la
limpia playa todavía la codicia campesina ha establecido sobre las
inestables arenas pequeñas huertecillas («Marenys»)”.589 Vg. marina.
marina (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco) Extensió de terra contigua a la mar:
“hortalizas de la zona costera o «Marina»”.590 SIN. marell, mareny.
marjal (la Safor) Terreny aigualós.
molló (Bdrà, Real, Almi; mulló: Bdrà) Cim d’una muntanya. SIN. sima,
carena, cresta, pico,
monte (Barx, Bell, Ador, Almo, Bjó, Po, Alf, Lloc, Dai) Muntanya. Alterna
amb la forma genuïna. Alguns pobles veïns a la Safor de les comarques
d’interior utilitzen serra en compte de muntanya o monte.
muntanyar (Tav, Xco, Xsa, Grau, Bell, Gua, Mi, Pi) Duna d’arena a la
platja.
muntanyeta (la Safor) Muntanya de poca elevació. M’assenyalen com a
sinònims collado [ko'ʎao] (Tav), alteró (Si, Barx, Xco, Raf, Almo, Almi, Ol)
i lloma (Si, Pla, Barx, Xsa). També pren aquest significat ribàs segons una
informant de Xeresa.
ombria (la Safor) Part d’un terreny en pendent on no toca el sol a causa de
l’orientació. SIN. ombriu.
ombriu (Bfró, Xco, Xsa, Almo, Pma) Vg. ombria.

Fragment
de
La
lentitud
del
mar
d’Enric
Sòria
tret
de
http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/F/fred.htm [consultat 10-10-2015].
Els dos informants d’Oliva que responen aquesta pregunta utilitzen els gèneres al revés
que Sòria: la mar és el terreny proper i el mar, l’aigua. També així alguns informants de
Bpx, Raf, Bell, Pma, Ador i Pi.
587 Adam (1974).
588 Mora (1988:240).
589 Grau Bono (1927:19).
590 Grau Bono (1927:19).
586
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paretó (Tav) “Mur en construccions de gran antigor o en terres de conreu a
l’antiga”.591 Pel que diu Coromines, sembla que és el que té argamassa o
ciment.
partida (o la partida de l’arròs, Tav, Bfró, Xsa, Bpa, Ga, Pi) Terreny aigualós
dedicat al cultiu de l’arròs. SIN. arrossar.
pedrissa (Barx) Conjunt de pedres menudes; lloc de moltes pedres.
peraire (Si) En terra peraire, ‘argila’: “en terra peraire també llavàem quan es
va acabar la guerra”.
peramunt (Si) Xicoteta elevació del terreny, alter.
pico (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Pra, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Lloc, Dai, Mi, Pi, sovint en diminutiu) Vg. molló.
plaia (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Alqu, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi) Vg. mar.
platja (Bfró, Barx, Xco, Grau, Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Alf, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. mar.
pujada [pu'a] (la Safor) Vg. costera.
rastell (Bfró) “Marge que separa els camps de conreu des de dalt a baix d’un
vessant en els forts pendents cultivats, a muntanya, alternant amb
simples màrgens de terra, quan la pedra no és necessària”.592 Coromines
l’oposa a paretó perquè el rastell no té ciment.
ratlla (Tav) Límit, fita de terme. Ho arreplegue del DECLC: “Locució estar
en ratlles ‘fronterejar’: «la Muntanyeta Forana està en ratlles amb Cullera»
Tavernes de Valldigna (1962)”.593
replanell (Tav, Pi, Ol, també replà) Superfície que hi ha mar endins, prop de
la vorera, on puja el nivell del terra a mesura que s’avança cap al fons.
SIN. barana, sequet.
runar (Si) Amuntonament de pedres, sovint a barrancs i faldes de
muntanyes. Ho arreplega Coromines a Simat: “el barranquet del Runar:
ho diuen perquè arrastra molta runa”.594
sequet (Pi) Vg. replanell.
sima 1 (Barx) Vg. avenc. 2 (Si, Bell, Almo, Ador, Ròt, Cas) Vg. molló.
solana (Tav, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo) Terreny en pendent situat
cara a migdia, on dóna molt el sol. SIN. cara-sol.
sospalma (Barx) Part immediata inferior al cim, a l’elevació: “la font del
Molí de Xeresa naix a la sospalma del Piló”, “la sospalma és la base de la
DECLC, VI, pàg. 290.
DECLC, VII, pàg. 118.
593 DECLC, VII, pàg. 125-126.
594 DECLC, VII, pàg. 536.
591
592
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muntanya, però pac avall, no al pico, és la cavallâ que es diu”.595
Coromines sentí a Simat sopalma.596 Mayans, en el seu diccionari, escriu
sobalma.597
sumall (Si) Raig xicotet d’aigua o d’algun altre líquid: “es fa fang perquè hi
ha algun sumall d’auia d’una fonteta o una séquia”.
tallat (Tav, Bfró, Si, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Raf, Almo, Real, Po,
Ròt, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. cingle.
tap (Xco, Xsa, Alf, Ròt)Terra dura o pedreny fluix, compost de carbonat de
calç i argila, blanc cendrós per fora i blavós per dins: “formado por
margas blanquecino-terrosas con arcilla, vulgarmente «taps» ”.598
tossal (Si, Bfró, Barx, Xco, Lloc, Vi, Ol) Elevació del terreny. SIN. trossal.
travessa (Tav) “Una travessa en quasi tots aquests llocs és una drecera, un
caminet que s’enfila evitant les recolzades del camí ral o carretera, tallantles en línia recta […] la Travessa del Massalari a Tavernes de Valldigna”.599
trossal (Vi) “la Vila es troba edificada sobre un tossal (un trossal diuen ací)”.
600Vg. tossal.
ullal (Tav, Xsa) Brot d’aigua subterrània: “acéquias… la más importante es
la de la «Bova», que rocoge las aguas del río de la «Vaca» y las de un
sinnúmero de surtidores o «Ullals» que matizan su curso”.601
vessana (Si) Tros de terra de conreu escalonada, situada en un lloc amb
desnivell.

També Coromines (DECLC, I, pàg. 604): “sospalma se sent molt en el Sud i en el
Nord del País Valencià, a les muntanyes veïnes a Castelló de la Plana, després a les
serres de Valldigna, Gandia i Marina de Callosa i Alacant”.
596 DECLC, VII, pàg. 968.
597 Casanova (1999:146).
598 Grau Bono (1927:21).
599 DECLC, IX, pàg. 202.
600 Mascarell (1977:28).
601 Grau Bono (1927:19).
595
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4.9. Meteorologia. El temps. Astronomia
aborregat (Tav, Si, Barx, Xsa, Raf, Pma, Ador, Alf, Vi; emborregat: Pla, Bell,
Bjó, Almi, Lloc, Fo, Gua, Ol) Dit del cel cobert de núvols en forma de
borrallons, també anomenat cel a borreguets (Bfró, Pla, Barx, Grau, Bdrà,
Alqu, Bjó, Alf, Ròt, Mi, Pi): “Cel a borreguets, auia a canterets” (Bfró),
“cel aborregat, d’ací a tres dies, banyat” (Fo). SIN. emborregat.
aiguada [aṷ'ja] (Alqu, Bjó, Mi) Vg. xapalló.
aiguarrada [aṷja'ra] (Lloc) Vg. xapalló.
aire (la Safor) Vent. És una confusió general al sud de Castelló de la
Plana:602 “l’aire ve de Gandia”, “si no fa tant d’aire, anirem”.
alicantí (Bfró, Si, Barx) Vent del sud. Els informants de Bdrà i Bell
identifiquen també vent de baix com a un vent del sud. Fontavella
(1952:49) parla de “se inician en primavera, son suaves y frescos,
proceden del ESE «vent de baix o lleveig»”.
aragonés (Barx) Vent del nord-oest. Vg. mistral.
basca (la Safor) Calor sufocant que se sent en un ambient molt calent i
encalmat. SIN. calitja, calina, rescalda, soliman.
bassa (Raf, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Vi, Mi; bassa d’aigua: Tav,
Barx, Xco, Dai) Capa d’aigua escampada per terra deguda a la pluja, a
una vessada, etc. Mot en retrocés. A tota la comarca s’ha imposat en
totes les generacions el castellanisme xarco, però encara hi perviuen les
expressions genuïnes bassa i clot (d’aigua) en les persones majors d’alguns
pobles. SIN. xarco, clot d’aigua.
blanura (Barx) Boira. Aquest és el mot que utilitzen pobles del sud del País
Valencià (Monòver, el Pinós). En murcià, els pobles veïns d’aquells fan
servir blandura.
bolva (['bolva]: Bfró, Si, Xsa, Bpa, Pra, Ròt; ['bɔlvɔ]: Tav, Si, Pla, Barx, Xco,
Xsa, Bdrà, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Gua, Mi, Pi, alguns pobles puntualment volva) Floc de neu. També la
transcriu amb ‹b› Joan Antoni Mayans al segle XVIII.603 La variant cóp és
un castellanisme. SIN. cóp.
cadufa (Bell, Vi) Vg. galdufa.
caldufa (Ga, Bdrà, Alqu, Raf, Gua) Vg. galdufa.
calina (Pla) Vg. basca.
calitja (Alqu, Pma, Ador, Dai, Pi, Ol) Calor intensa, xafogor. Al segle XVIII
sembla que tenia un altre significat: “Llaman los marineros valencianos

602
603

ALDC III, mapa 649.
Vg. Casanova (1999:142).
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[calitja] a las nubes que se forman dentro del mar, denotando mudanza
de tiempo y parece que viene de calizo”.604 Vg. basca.
camí de sant Jaume (Tav, Raf, Almo, Bjó, Cas, Vi, Fo) Via Làctia. SIN.
camí de Santiago.
camí de Santiago (Si, Pla, Barx, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Ròt, Mi)
Vg. camí de sant Jaume.
canalera (Xsa, Grau, Bell, Fo, Gua) Vg. canaló.
canaló (Bfró, Real, Almi, Lloc, Vi; caneló: Tav, Si, Pla, Barx, Almo, Pma,
Ròt, Cas, canaleta: Alqu) Caramell de gel. SIN. canalera, canelló,
canelló.
canela (Raf, Almo, Mi, Ol; caneleta: Almo)
canelló (Tav, Si, Xco; canyelló: Si605) Vg. canaló.
caragol (Bpa, Bell, Almo, Pma, Ol) Vg. remolí.
catxapel [kaa'pεl] (Tav) Fred intens. Per expressar que fa molt de fred
s’utilitza també l’expressió: “Ja tenim ací als d’Enguera!/Inguera!”
(Tav).Els sinònims pelamànec i pela-xufes estan relacionats amb pelacanyes,
que el DCVB arreplega a Terrassa, Martorell, Sant Vicent dels Horts, al
Baix Ebre i a Vinaròs. Es pot relacionar amb altres mots sinònims amb
que presenta un paral·lelisme clar, com matacabres.606 El primer element
del mot compost forma part de l’expressió més usual a la comarca per
remarcar un fred intens: “fa un fred que pela!”. SIN. pelamànec, pelaxufes, xipel.
cerndre ['sεndɾe] (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi) Ploviscar a gotes molt menudes: “està cernent!”. Pren
aquest significat el verb entre València, al nord, i les comarques de la
Marina i la Costera, al sud.607 Format metafòricament a partir del
significat de cerndre referit a la farina, que és general al País Valencià i les
Illes Balears. Alguns informants utilitzen expressions d’altres llengües per
aquest mot en recessió, com xiri-miri o calabovos. Vg. mull-mull,
polsimet.
clot (Alqu) Vg. bassa.
cóp ['kɔp] (Grau, Ga) Vg. bolva.

Vg. Casanova (1999:133).
Segons l’ALDC, també anomenat coll de gel (<quall de gel) a Simat.
606 Cortés (1952:22): “matacabres, vent de tramuntana o del nord”; també a l’ALPI,
Garcia Perales (1995:17-20): diversos vents del nord s’anomenen matacabres a Moixent,
Torís i Massalavés.
607 ALDC III, mapa 668 i ALDC V, mapa 1028.
604
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embatada (Dai, Pi) Vent que bufa de la mar cap a terra i sol durar des de
mitjan matí fins a poqueta nit. “Fa l’embatâ de Dénia, fa esta embatâ des
de·llà les tres hasta allà les set”, “después, pa traure-li al gra i llevar la
pols, quan fea un dia d’embataeta fortet de baix del mar, vees a tots en
una pala, a les quatre que es girava l’embataeta”.608
emborregat (Pla, Bell, Bjó, Almi, Lloc, Fo, Gua, Ol) Vg. aborregat. “Cel
amborregat, als tres dies, aixut o banyat”.
escampiar-se (Tav, Xsa)609 Vg. escampir-se.
escampir-se (Barx) Aclarir-se, asserenar-se el temps plujós o ventós. Ja
arreplegava aquest mot Martí Gadea (vg. DCVB). SIN. escampiar-se.
estrela [as'tɾεla] 1 (la Safor) Qualsevol dels astres que brillen en el
firmament amb llum pròpia. 2 estrela del dia (Si)610 Estrel de l’alba, Venus.
A la major part de la comarca només sent el castellanisme lucero o lucero de
l’alba per anomenar aquest astre. 3 estrela polar (Tav, Si, Xco, Lloc) Estrela
de la constel·lació de l’Óssa Menor, a una distància d’un grau del pol
nord de l’hemisferi celeste.
galdufa (Tav, Bfró, Si, Pla) Halo lluminós al voltant de la Lluna, que sol ser
senyal de pluja (mapa 133). Quan algú pregunta què és galdufa (o variants
gallufa, cadufa, caldufa)se sol amollar el retruc “tres pets i una bufa” (Bfró,
Pla, Xsa, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Real, Po, Vi). SIN. cadufa, caldufa,
gallufa, mangarrufa, rogle, tana.
gallufa (Xsa, Po) Vg. galdufa.
garbí (Ga, Almo, Bell) Nom de vent.
gotinyar (Bpa) Vg. plovisnar.
gragal (Fo, Mi; gargal: Ol) Vent de gregal.
granísol (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Raf, Pra, Almo, Po, Vi, Mi, Pi, Ol)
Grans xicotets de gel, transparents o translúcids, procedents de la
condensació del vapor d’aigua atmosfèric. D’ací deriven granisar, granisâ,
granisolâ.
llamp (la Safor) Llumada que fa un llamp. En alguns pobles s’han confós
aquest concepte i rellamp.
llampar (Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. rellampejar.
llampejar (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo) Vg.
rellampejar.

El DCVB només arreplega embat amb aquest significat com a oriental i baleàric.
A Alcoi, escampir. Vg. Reig (2015:286).
610 ALDC III, mapa 660.
608
609
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llarg (Dai) Nom de vent. “si no és de ponent ni és de la mar, ve del mig,
molts hòmens: «mira! hui fa vent llarg!»”. Segons el DCVB és el que
forma un angle de més de sis quartes amb el rumb de la nau.
llebeig (Xco, Cas, Mi, Ol) Vent del sud-oest.
llevant (la Safor; llavant: Tav, Grau, Almi, Pma) Vent que bufa de l’est.
llevantades Vent fort de llevant; mal temps de pluja ocasionat pel vent de
llevant: “los fuertes vientos de Levante (llevantaes)”.611
mànega (Dai, Gua, Mi) En aquests pobles distingeixen el remolí, que es
forma sobre terra, de la mànega, que es forma a la mar. Vg. remolí.
mangarrufa (Ròt) Vg. galdufa.
matamón “El pánico sube de punto si los «nimbus» aparecen avanzando
sobre el cresterío del monte Las Cruces, designándose estas tormentas
con el expresivo nombre de matamón”.612
mestral (Bpa, Pra, Mi; mistral: Tav, Bfró, Raf, Fo; maestral: Xsa) Vent que
bufa del nord-oest. Vg. aragonés.
mull-mull (Ador, Vi, Pi) Vg. cerndre.
nevada (Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma,
Alf, Ròt, Cas, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi) Les variants nevassa i nevarsa
semblen localismes de la Safor, segons les dades de l’ALPI, l’ALDC i el
DCVB.613 SIN. nevassa, nevarsa.
nevarsa (Si, Pla) Vg. nevada.
nevassa (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Alqu, Real, Pma, Ador, Almi,
Lloc, Vi, Gua, Mi, Ol) Nevada: “l’oratge anuncia nevassa”.614 SIN.
nevada.
núgol (Xsa, Fo, Gua, Mi) Vg. núvol.
núvol (la Safor) Agregat de diminutes gotes d’aigua o de partícules de gel
suspeses en l’aire. La variant núgol, formada per equivalència acústica, és
present en molts punts del País Valencià i del català continental. 615 SIN.
núgol.
oratge 1 (Tav, Bpx) Temps atmosfèric. Només ho sent com a ‘temps
atmosfèric’ en l’expressió “fa mal oratge”, mai en valor positiu, per al
qual s’usa temps. 2 (Ol) Vent suau, brisa: “sempre fa oratge”, “manteníem
[a Oliva] el sentit de ‘brisa’ o ‘vent’ per a oratge”.616 Mayans va arreplegar
Grau Bono (1927:29).
Grau Bono (1927:30).
613 Vg. DCVB (nevassa, Beniopa), ALDC III, mapa 684 (nevassa a Alqu; nevarsa a Si),
Garcia Perales (1995:27, nevassa a Bpa).
614 Piera (1982:63).
615 ALDC III, mapa 663.
616
Fragment
de
La
lentitud
del
mar
d’Enric
Sòria
tret
de
http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/F/fred.htm [consultat 10-10-2015].
611
612
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també oratge en el seu diccionari del XVIII, tot i que en desconec la
definició que li va donar.617 Té un significat paregut a Cullera.618
oratjol “Quin oratjol més lleig s’ha girat!”.619
pedra (la Safor) Grans de gel de més grandària que el graníssol. D’ací deriva
pedregar.620
pelamànec (Ròt) Vg. catxapel.
pela-xufes (Dai, Gua) Vg. catxapel.
ple de migdia [plemez'dia] 1 (la Safor llevat de Tav, Bfró) Vg. premigjorn.
ploviscar (Vi) Vg. plovisnar.
plovisnar (Tav, Bfró, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Po, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Ploure lleugerament i a gotes molt
menudes. Parcialment desplaçat pels castellanismes llovisnar (Si, Pla,
Grau, Real, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, ) i xispejar (Pla, Barx, Bdrà,
Pra, Vi). SIN. gotinyar, ploviscar.
polsimet (Barx) Pluja molt fina. Vg. cerndre.
ponent (la Safor) Vent que bufa de l’oest i que sol ser molt càlid.
premigjorn (Tav, Bfró també permigjorn) Lapse de temps comprés entre el
dinar i les 5 o les 6 de la vesprada. Curiosament, només ho sent en
aquesta expressió i en fer el premigjorn, però mai migjorn sol, que és usual
per referir-se a ‘migdia’ a diversos punts del sud del País Valencià.621 “Ve
a vore’m tots els dies ―si pot, de bon matí, al premigjorn i a poqueta
nit”.622 “la mandra del plemigjorn”; “retrobar oblits, en la calor espessa/
d’un ple migjorn que traspassa/ la columna d’ossos de la muntanya”.623
SIN. ple de migdia.
ramalada (Raf, Pma, Ador, Mi) Referit a la pluja, una ploguda forta. Vg.
xapalló.
ratlla de sant Martí (la Safor) Fenomen meteorològic consistent en
l’aparició d’un arc lluminós que presenta en bandes concèntriques els
colors de l’espectre, i que es produeix quan una cortina de gotes d’aigua
en forma de pluja, de boirina, de ruixada, etc., és il·luminada pel Sol. A
tota la Safor, en procés avançat de substitució pel castellanisme arco iris,
que segons les dades de l’ALDC ja havia substituït els mots tradicionals a
mitjan segle XX a tot el valencià central.624 “La ratlla de sant Martí: de
Casanova (1999:145).
Alvar (1985:90) el defineix com a ‘viento de la tierra’.
619 Mascarell (1978:228).
620 També Coromines (DECLC VI, pàg. 364), a Simat.
621 Vg. DCVB i ALDC III, mapa 623.
622 Sant-Celoni (2002:32).
623 Clar (1993:214, 514).
624 ALDC III, mapa 663.
617
618
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matí, pluja ací; de vesprâ, pluja passâ” (Si), “la ratlla de sant Martí, si ix de
matí, l’auia pel camí; si ix de vesprâ, auia passâ” (Barx); “la ratlla de sant
Martí, quan la vegues, resa-li” (Po), “la ratlla de sant Martí, si no plou
hui, plourà demà de matí” (Dai, Gua).
regó (Tav, Si, Fo) Regada, sovint referit a la quantitat d’aigua ploguda
equivalent a una regada: “ha fet un regó”. També “ha fet una saó”
(Almo, Po, Vi, Fo).
rellamp (Si, Ga, Almi, Cas, Lloc; rallamp: Almi) Llamp. A molts pobles
(Tav, Barx, Bell, Raf, Pra, Almo, Fo) han substituït el mot pel castellà
raio. L’extensió del verb derivat rellampejar fa pensar que el substantiu és
més conegut a la comarca. Vg. llamp.
rellampejar (Si, Pla, Ga, Pma, Alf, Ròt, Cas; rallampejar: Almi, Lloc)
Rellampegar, fer rellamps (mapa 134). SIN. llampar, llampejar.
remolí (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi) Massa d’aire, d’aigua, de pols, etc., agitada en un ràpid
moviment giratori. SIN. caragol, mànega.
rescalda (Bfró) Vg. basca.
revolejar (Tav) Voletejar: “as revolejaen les fulles del canyar”.
rogle (Barx, Xco, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol) Vg. galdufa. “Si la lluna porta r[a]gle, o auia o
aire” (Barx).
rosada [ro'za] 1 (la Safor) Humitat en forma de gotes líquides que es formen
per condensació directa del vapor de l’aire sobre el sòl, la vegetació i
altres objectes, principalment durant la nit. 2 rosada blanca (Valld, Xco,
Xsa, Bpa, Bell, Real, Bjó, Almi, Lloc, Vi, Dai) Cristalls de gel que en
temps de fred es depositen, provinents de la boira, principalment sobre
superfícies verticals, sobretot a les puntes i a les arestes dels objectes: “les
rosaes blanques, como se las conoce por aquí”.625 3 rosada negra (Bfró, Si,
Barx, Xco, Lloc) Rosada blanca intensa o persistent que crema les
plantes. Al sud de la comarca (Tav) ha sigut substituït rosada 3 (en
ocasions també rosada 2) pel castellà escarxa (Tav, Grau, Ga, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Almo, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Fo, Gua, Mi, Pi,
Ol).
ruixada [ru'ʃa] (Tav, Bfró, Xsa, Ga, Bell, Raf, Pra, Po, Ador, Cas, Po, Gua)
En diminutiu, una ploguda poc generosa; acompanyat d’algun quantitatiu
que indique molta quantitat, ploguda forta. Vg. xapalló.
saó (Almo, Po, Vi, Fo) Vg. regó.
soliman (Vi) Vg. basca.
625

Grau Bono (1927:31).
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tana (Grau, Po) Vg. galdufa.
tremuntana (la Safor, al nord, sovint, tremontana) Vent que bufa del nord i
que sol ser molt fred i fort.
tres maries (Bpa, Real) Asterisme del cinturó d’Orió.
trompa d’auia ['aṷja] (Si, Pra; trompada: Po, Vi, Ol) Vg. xapalló.
xapalló (Pla, Bpa, Real; xapolló: Bfró; xapallada: Ròt, Cas) Pluja forta i de
curta duració. Es pot remarcar la força de la pluja amb les expressions
“cau a ratlles” (Pma) o “plou d’ampolleta” (Pi). SIN. aiguada,
aiguarrada, ramalada, ruixada, trompa d’auia.
xarco (la Safor) Vg. bassa.
xipel (Xsa, Lloc) Vg. catxapel.
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4.10. Arbres, fruita, vegetals i fongs626
abargina (Grau, Real, Po, Mi) Vg. albargina.
agulla [a'uʎa] (Si) agulla de pi ‘fulles de pi’. També anomenades estisoreta de pi
(Si).
albardissa (Pla, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Pma, Alf, Ròt, Almi, Vi,
Dai, Gua, Pi) Vg. bardissa.
albardissada [albaɾdi'sa] (Si, Pla) Vg. bardissa.
albargina (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Raf,
Real, Pma, Ador, Cas, Lloc, Vi, Dai, Ol; ambargina: Xco, Bdrà, Almi, Si,
Bpa, Pra, Real, Dai) Fruit de l’alberginera. Els informants distingeixen la
negra (Ga, Bpx, Raf), roja (Ga, Bpx), de bola (Ga, Bpa, Bpx) i ratllada (Raf).
SIN. abargina, bargina. 627
albarginera (Barx, Ga, Bpx; ambarginera: Bpa; barginera: Ròt) Planta que fa
albergines (Solanum melongena).
albercoc (Bfró, Si, Barx, Bpa, Bdrà, Real, Pma, Alf, Ròt, Fo; ambercoc: Tav,
Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Fruit
de l’albercoquer (Prunus armeniaca). Algunes varietats que s’hi distingeixen
són de galta roja (Bpx), porquins (Bfró, Bpx) i de carabassa (Bpx). SIN.
bercoc.
alborcer (Barx, Xsa, Pra, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Ol) Arbre
perennifoli de la família de les ericàcies (Arbutus unedo). SIN. amborcer,
ambrocer, auborcer, borcer.
alborço (Barx, Xsa, Pra, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Ol) Alborç.
SIN. ambroço, ambrócio, ambroço, borcer.
alficòs (Tav, Si, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Real, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi, Ol; amficòs: Bfró, Pla, Barx, Xsa, Grau, Bpa,
Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc,
Vi, Fo, Dai, Gua) Fruit de l’alficossera (Cucumis flexuosos). SIN. ficòs.
almetla (Pla, Bjó, Ador, Ròt, Cas)628 Vg. ametla.
almetler (Pla, Bjó, Ador, Ròt, Cas) Vg. ametler.
ambardissa (Bpa, Bjó, Ador, Cas, Almi, Lloc) Vg. bardissa.
amborcer (Tav, Bfró, Barx, Pra, Po, Ador, Cas, Lloc, Vi, Ol; ambrocer: Si,
Pla) Vg. alborcer.
L’inventari d’onomàstica botànica comarcal es podria ampliar amb els tres volums
del Costumari Botànic de Joan Pellicer, que he buidat exhaustivament i he aprofitat en els
apartats del món vegetal. No he incorporat tots els noms comarcals d’aquells estudis
perquè considere que escapa de l’objectiu d’aquest treball.
627 Grau Bono (1927:52): “albarchina”; Piera (2007:232): “albergines”.
628 Segons l’ALDC, almetla i almetler també a Simat.
626
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amborço (Tav, Bfró, Barx, Pra, Po, Ador, Cas, Lloc, Vi, Ol; ambroço: Si, Pla)
Vg. alborcer.
ambordissada [amboɾdi'sa] (Tav, Bfró) Vg. bardissa.
ambrasquilla (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo, Real; l’arbre,
ambrasquillera) Vg. bresquilla.
ambresquilla (Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi;
l’arbre, ambresquillera) Vg. bresquilla.
ambrocer (Si, Pla) Vg. alborcer.
ambrócio (Pla, Xco) Vg. alborço.
ambroço (Si, Pla) Vg. alborço.
ametla (Barx, Grau, Bpa, Dai, Almo, Lloc, Vi) Fruit de l’ametler. SIN.
almetla, ammetla.
ametler (Barx, Grau, Bpa, Dai, Almo, Lloc, Vi) Ametler (Prunus amygdalus).
SIN. almetler, ammetler.
ammetla (la Safor) Vg. ametla.
ammetler (Barx, Grau, Bpa, Dai, Almo, Lloc, Vi) Vg. ametler.
ammetló [amːe'lːo] (Tav, Si, Ga, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Ador, Lloc, Fo,
Dai) Llavor comestible de l’ametler amb la pell interior enganxada,
normalment mòlta: “pastissets d’almetló”.629 A Barx, Xco, Xsa, Grau,
Bell, Pra, Cas, Almi, Fo, Ol, només em responen ametla.
animeta (Tav) Vg. borró 2.
anoer (Si, Xco, Raf, Pra, Alqu, Almo, Pma, Cas, Almi, Vi, Dai, Gua, Ol;
noer: Tav) Vg. anouer.
anou (la Safor) Fruit de l’anouer.
anouer (Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Lloc, Vi, Fo, Mi, Pi) Arbre que fa anous (Juglans regia). SIN.
anoer.
anvisprer (Bfró, Po)630 Vg. nisprer.
anvispro (Bfró, Po) Vg. nispro.
anyisprer (Almo, Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi) Vg. nispro.
anyispro (Almo, Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi) Vg. nispro.
arrel (la Safor) Òrgan de les plantes superiors que creix en sentit oposat al
tronc, de simetria radiada, privat de fulles i proveït d’elements
conductors, que té la funció de fixar la planta en el sòl i absorbir l’aigua i
altres substàncies nutrients. Vicent Beltran localitza aquest mot entre la
Valldigna i Callosa (amb la variant rel a la Marina Alta), per oposició a la
forma més comuna en valencià arraïl. Planteja la possibilitat que el
mallorquí haja col·laborat a mantenir-la, tot i que ho fa amb cautela per
629
630

Piera (1982:60).
També diversos informants jóvens de Simat, però no cap de vell.
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manca d’estudis sobre el valencià. El cinqué volum de l’ALDC (mapa
1138) mostra que arrel es diu també a València, Alfafar, l’Alcúdia i
Albalat de la Ribera, als quals podem afegir Sueca.631 A l’oest de la Safor
ja hi ha arreal i al nord de Sueca, arraïl.632 Sembla una àrea geogràfica
massa vasta per pensar en la influència mallorquina: caldrà seguir
estudiant el mot per confirmar-ho o descartar-ho.
arrelum (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Almo,
Bjó, Pma, Ròt, Cas, Mi, Ol) Conjunt d’arrels d’una planta.
aterrat (Barx, Ga, Bpa, Pma) Inclinat cap al sòl, molt a prop de terra:
“s’auien les rames si estan molt aterraes” (Barx), “el martinet volta molt
aterrat” (Bpa), “si aterraes la corbella segaes a rinxo pedres” (Ga).
auborcer (Barx) Segons Pellicer aquesta pronúncia és la pròpia de Barx. Jo
hi he sentit unes altres variants.633 Vg. alborço, alborcer.
auelo (Si, Pla, sovint en diminutiu) Borrissol o llavoreta molt lleugers que es
desprenen de certs cards i altres plantes i se’n va per l’aire. SIN. uelo,
uelet, palometa.
avisprer (Si, Pla; visprer: Bfró) Vg. nisprer.
avispro (Si, Pla; vispro: Bfró) Vg. nispro.
badoc (Bfró, Si) Flor de magraner que no fa fruit.
baina (Bfró, Pla, Ol) Bajoca de fava o d’altre llegum. SIN. corfa. Vg. cota.
barbada [baɾ'ba] (Bfró) Conjunt d’arrels que té un plantó.
barbat (Si, Barx) Esqueix de planta (especialment d’un sarment) que ja té
arrels per ser trasplantat.
bardissa (Grau, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Pma, Po, Fo, Gua,
Ol) Tanca feta d’esbarzers, d’arços, xiprers, etc., bardissa (mapa 135).
SIN. ambardissa, ambordissada, albardissada, bardissada,
esbardissa, esbardissada.
bardissada [baɾdi'sa] (Bfró) Vg. albardissa.
bargina (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu, Almo,
Bjó, Fo, Pma, Alf, Ròt, Cas, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. albargina.
bellota (la Safor) Fruit sec proveït d’una cúpula en la base, típic de les
fagals, com l’alzina, la carrasca i el roure.
bellotera (Tav, Bfró, Pla, Xsa, Grau, Bpa, Alqu, Pra, Bjó, Pma, Cas, Vi, Fo)
Vg. carrasca.
bercoc (Raf, Po, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. albercoc.
bolic (Bfró, Si, Barx) Vg. ramell.

Barberà (1984:96).
Veny (1976:201).
633 Pellicer (2000a:31).
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bolo 1 (la Safor, sovint en diminutiu) Fong que ix a la soca d’alguns arbres,
com garrofers, pruneres o xops i que sovint és comestible. 2 (Pma, Ador,
Alf, Ròt) Esclata-sang 1. 3 bolo de garrofer (Valld, Bdrà, Ador) Laetiporus
sulphureus. 4 bolo de xop (Pla, Barx, Xco, Xsa, Ador, Lloc) Agrocybe
cylindracea, Agrocybe aegerita.
bolqueret (Si, Barx, Almo, Almi, Lloc, Mi)634 Vg. garguller.
bolqueret de la mare de Déu (Pla, Almo, Bjó, Fo) Joan Pellicer aporta el
nom bolquerets del nostre senyor, que situa a Bellreguard, Miramar i la Font.
Vg. garguller.
borcer (Xsa, borço, el fruit) Vg. alborcer.
bord 1 (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Raf, Almo,
Po, Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Tany o brot que ix a
la soca d’un arbre, per davall de l’empelt. SIN. rebroll, refillol, rebrot. 2
(la Safor) Dit d’un arbre que no produeix fruit o que és silvestre, no
empeltat.
bordís (Bfró, Pla; també bordís d’olivera: Barx) Arbre bord, especialment
referit a l’olivera. Vg. ullastre.
bouet (Barx, Alf, Cas, Almi, Lloc) Vg. colombro.
brasquilla (Tav, Xco, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu, Raf, Vi, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol; l’arbre, brasquillera) Fruit de la bresquillera (Prunus persica). Vg.
bresquilla.
bresquilla (Ador, Ròt, Fo, Ol; l’arbre, bresquillera) Fruit de la bresquillera
(Prunus persica). SIN. ambrasquilla, ambresquilla, brasquilla.
bronja (Tav, Bfró, Xsa, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Almi, Pi)
Ramellet de flors que es fa per passar-lo pel trau d’una camisa, vestit,
etc., com a ornament. SIN. bronxa.
bronxa (Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpx, Bell, Raf, Pra, Almo, Po, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. bronja.
brosta (o brostada Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Conjunt de
branques primes d’una planta o d’un arbre. Mot parcialment substituït
pel castellà ramerio (Tav, Si).
brostar (Xsa, Bpa, Bdrà, Raf, Alqu, Real, Ol) Traure brosta una planta o un
arbre.
brot 1 (Tav, Pla, Barx, Grau, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Lloc,
Vi, Fo, Dai) Branqueta tendra, en fase de creixement. 2 (Pla) Porció d’un
raïm que conté alguns grans. Vg. xinglot.
bruixeta (Xco) Vg. uelet.
També a Oliva segons Pellicer (2000a:85) i a l’Alqueria segons l’ALDC V, mapa
1067.
634
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cabellera (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Raf, Almo, Bjó, Vi, Gua, Pi, Ol) Conjunt de filaments que formen la flor
femella de la dacsa: “cabellera de dacsa pa fer tissanes, pal ventre i pa
totes eixes coses”. SIN. monyo, plomall.
cabrerot (Barx, Xsa, Pra, Alqu, Po, Alf, Ròt, Fo, Pi) Xanglot menut de raïm
que queda sense collir en la vinya després de la verema. Puntualment,
també, pren el significat de ‘xinglot’. Vg. xinglot.
cacau (Valld, Xco) Cacauet, fruit de la cacauera (mapa 136). Fontanella
(1952:153) distingeix “la de un par de granos ―«cacau»― ya la de tres o
más semillas ―«cacaua»―”. SIN. cacaua.
cacaua (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol) Vg. cacau.
cacauera (Tav, Si, Grau, Alqu, Fo, Dai, ) Planta herbàcia anual de la família
de les fabàcies (Arachis hypogaea), de fulles pinnades, piloses, de flors
grogues i de fruit que madura davall de terra en forma de baines amb
diversos grans.
cama (Si, Xco) Conjunt de cinquanta cabeces d’alls reunides en una trena
formada de coes de la mateixa planta, que equival a la meitat d’un forc.
carabassa (la Safor) Fruit en pepònide de la carabassera (Cucurbita sp). En
sent les varietats següents: carabassa de peça (Tav), carabassa morisca (varietat
molt gran, per als animals, Tav, Bfró, Ga, Bell, Pma), violí (varietat llarga,
Bfró, Si, Barx); carabassa gitana (gran, per als animals, Si, Barx) “El «arrop
y tallaetes» es un dulce casero fabricado a base de arrope (mosto cocido)
y trozos de calabaza de la variedad que en valenciano se denomina
«morisca»”.635
caraïlla (o caradilla: Bell, Alqu, Raf, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. quereïlla.
careguilla (Fo) Vg. quereïlla.
carlota [kaɾ'lota] (la Safor menys Vi)/ [kaɾ'lɔtɔ] (Barx, Pma, Vi, Fo, Dai, Mi,
Pi, Ol)636 Arrel grossa de color carabassa de Daucus carota ssp. sativus. Fa
poques dècades que s’ha generalitzat el consum d’aquesta planta: la
varietat que es conreava fins a ben entrada la segona meitat del XX era
moradenca, de consum animal i anomenada safanòria.
carrasca (Si, Pla, Xsa, Bpa, Raf, Pma, Po, Vi) Alzina de fulla curta (Quercus
ilex ssp rotundifolia), pròpia de la península Ibèrica i de l’Àfrica
mediterrània. SIN. carrasquera.
carrasquera (Barx, Cas, Almi, Lloc, Fo) Vg. carrasca.

635
636

També Grau Bono (1927:53): “carabasa morisca”.
També Oliva segons Beltran (2005b:142).
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cassoleta (Tav, Bfró, Si, Barx) Allotjament còncau i semiesfèric que
enganxa una bellota a una branca. Segons l’ALDC, a Simat també
s’anomena didal.637 A Barx, caputxa.
cirer (Pra, Bjó, Pma, Fo)638 Arbre que fa cireres (Prunus avium). A tots els
pobles on em responen cirer hi ha informants que també diuen cirerer. La
forma antiga, cirer, devia tindre prou més extensió a la comarca: de fet, a
Simat, on es diu cirerer, hi ha la font del Cirer.639
cirerer (la Safor) Vg. cirer.
ciruelo (pron. [siɾ'welo] Tav, Pla, Barx, Xco, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf,
Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua) Varietat de pruna redonosa i de color groc. “La prunera blanca —
en déiem «cirueler»—”.640 SIN. ciurelo.
ciurelo (Bfró, Si) Vg. ciruelo.
coenta (Pla) Espècie de bolet blanc, abundant, semblant a l’esclata-sang, i
de tast coent (Russula chloroides).
colombro (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu,
Bjó, Po, Pma, Vi, Fo, Gua, Mi, Pi) Meló verd, mancat de dolçor o que no
ha crescut prou perquè la mata ja no té força o ha mort. També
anomenat meló de mata morta (Tav, Barx), de punta de rama (Ròt, Lloc), de
ramera o de ramera morta (Ol). SIN. bouet, rebuig.
cóp (Tav) Pilot de fulles menudes que les cols i els encisams tenen a la part
d’enmig.
corfa (la Safor) 1 Vg. baina, cota. 2 (Tav, Si, Barx) Part externa de l’arrel,
tija i branques de les plantes llenyoses, especialment de les que tenen
aquesta molt gruixuda, com els pins. SIN. crosta, pell. 3 (Si, Barx)
Embolcall llenyós de certs fruits, com els cacauets o les ametles.
corfoll (la Safor) Cadascuna de les capes que formen el bulb d’una ceba.641
coscoll (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo)
Arbust perennifoli de la família de les fagàcies (Quercus coccifera), de fulles
lluentes, sinuades i espinoses, i fruits en bellota. SIN. coscollera.
coscollera (Tav, Ol)642 Vg. coscoll.
ALDC V, mapa 1221.
També una informant de Gandia.
639 El Cirer i la font del Cirer són dos topònims de Simat que conserven la forma antiga
cirer, segurament etimològica (CERASEUS), tot i que hui és d’ús corrent la Safor cirerer,
creada analògicament a partir de cirera. El fet que Grau Bono (1927:49) arreplegue cirer
podria indicar que no fa molt encara es deia també a Tavernes. Cirer encara és viva a
part de la Marina Alta, la Marina Baixa i el Comtat (Beltran 2005:79), l’Alcoià, l’Alacantí,
la Vall d’Albaida i al nord del País Valencià (ALDC V, mapa 1159).
640 Piera (2007:165).
641 “Corfoll” en el diccionari de Mayans, Casanova (1999:143).
637
638
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cota (Bjó, Po, Vi) Corfa tendra de la fava. Vg. corfa.
craïlla (Ga) Vg. quereïlla.
credaïlla (Si, Pla) Vg. quereïlla.
credaïlla (Si, Pla; credeïlla: Pla) Vg. quereïlla.
crosta (Bfró, Real, Pma) Vg. corfa 2.
dentilla (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Lloc, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. llentilla.
ditet (Pma, Ador, Fo)643 Vg. vitet.
engarguller (Pla, Xsa, Ròt) Vg. garguller.
esbardissa (Xco, Mi) Vg. albardissada.
esbardissada [azbaɾdi'sa] (Barx) Vg. bardissa.
esclafissada (Ador) Vg. rogle.
esclata-sang (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Bolet de la família de les russulàcies (Lactarius
sanguifluus), de capell convex i després deprimit, lleugerament viscós, de
color roig vinós amb taques verdoses, molt apreciat i consumit (mapa
137). SIN. bolo.
espàrec (Pla, Lloc, Ador)644 Vg. espàrrec.
espigall (Barx) Inflorescència d’algunes plantes, com per exemple el junc.
espigó (Si) Vg. plomall.
espinal (Vi) Nom del garguller segons Pellicer.645
fesol (la Safor) Fruit de la fesolera (Phaseolus vulgaris). Algunes variants
presenten variació a la comarca: a Benifairó i a Simat anomenen bajoques
de trencar el que a Tavernes, a Barx i a tots els pobles més meridionals rep
el nom de fesols de trencar. En realitat hi ha hagut una focalització diferent,
en un cas sobre el fesol, en l’altre, sobre la tavella, que es consumeix
tendra i sense separar d’uns fesols que no han madurat. Aquesta distinció
fesol/bajoca es pot aplicar a tota la resta de fesols (els del llistat que faré tot
seguit) llevat de les bajoques fines, que a Benifairó i Simat són bajoqueta i
als altres pobles, bajoca. Una altra varietat que presenta variació són els
fesols del confit (Tav, Si, Bfró), que a Oliva anomenen fesols de la garrofa, a
Beniarjó fesols peladillos i a la resta de la comarca, fesols de la peladilla (mapa
138). Se’n coneixen moltes varietats, algunes de les que anomenaré
poden ser sinònimes: blanc (Si, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pma, Lloc), de Buenos
Informació d’Oliva treta de Pellicer (2000:143).
També a Potries segons Pellicer (2000:24).
644 També un informant d’Oliva, tot i que els altres no ho reconeixien. Izquierdo
(1911:43) transcriu “aspárec”.
645 Pellicer (2000:87).
642
643
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Aires (Valld, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Alf,
Almi, Dai, Gua, Mi; ar[χ]entinos: Xco, Xsa, Bpa), de careta (Pla, Barx, Xsa,
Grau, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó, Ador, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Ol; careto: Tav, Bdrà, Bell, Po, Pma), de corfa bona (Alqu,
Real, Ador, Alf, Ròt, Almi, Fo), de corfa i molla (Bdrà), de la celleta (Bdrà), de
la corbella (Pra, Real, Po, Dai), de la dacsa (Ador, Pma, Ròt, Lloc, Pi, Ol), de
la ferraüra (Valld, Xco, Bpa, Pma, Ador, Mi; a Simat distingeixen de la
ferraüra roja i verda), de la manteca (Si, Fo), de llombaina (Ròt), del barco (Tav,
Pla, Xco, Pma, Vi), del canyot (Si, Pla, Barx, Bdrà), del clotet (Tav), del confit
(Tav, Bfró, Si), del moc (Ador), del pinet (Tav, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpx,
Alqu, Pra, Real, Pma, Ador, Po, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi; de desfer: Tav,
Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpx, Bell, Alqu, Cas, Pi), del plomall (Alqu, Pi),
fartet (Barx, Bpa, Bpx, Alqu, Real, Po, Ador, Almi, Lloc, Vi, Gua, Mi),
llarg (Xco), morú (Bfró, Bdrà, Gua, Mi), orxà (Almo, Dai, Gua; orxano: Ga,
Pra, Po, Fo; l’orxano: Raf), redons (Xco, Xsa, Pma).
ficòs (Almo, Dai) Vg. alficòs.
fillola (Bfró, Pla; fullola: Ol)646 Brot floral del margalló.
flocada (Bell, Pra, Dai, Gua; floc: Bell) Vg. rogle.
flotada (Tav, Barx) Vg. rogle.
forc (Tav, Bfró, Si, Pla, Xsa, Raf, Alqu, Dai, Mi) Trena d’alls o de cebes
composta de dues cames unides per un extrem. SIN. trena.
fruta (la Safor) Fruita. Perviu la /i/ en el mot fruitera.
galló (la Safor) Cada una de les parts separades per membranes de què
consten certs fruits, com la taronja. També tenen gallons, per exemple,
els cacauets (Bell), que a Benifairó tenen molles (Bfró).
garguller (Tav, Bdrà, Raf, Po, Pma, Ador;647 Tav: graguller)648 Arç blanc
(Crataegus monogyna). “Aranyó. Llaman en el valle de Guadalest a lo que
en Oliva garguller”.649 El nom local d’Oliva ara és bolquerets, segons
Pellicer, nom present en diversos punts de la comarca, en especial en els
pobles on l’esbarzer s’anomena garbuller. La fruita que produeix
s’anomenen cireretes (Bjó, Pma, Ador) o cireretes de la mare de Déu (Alqu).
SIN. bolquerets, bolquerets de la mare de Déu, engarguller,
espinal.
garrofer (la Safor) Arbre que fa garrofes (Ceratonia siliqua).

Segons Pellicer (2001:72) a Oliva és fillola i no fullola.
Pellicer (2000:85) a Xeresa, garguller. Els meus contactes han respost
engarguller.
648 També l’anomena garguller Grau Bono (1927:48).
649 Joan Antoni Mayans, vg. Casanova (1999:133).
646

647Segons
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gaspàrec (Barx) Vg. espàrrec. “Ell m’ensenyà el temps dels «gasparecs» —
mot col·loquial de l’espàrrec al poble de Barx— i com trobar-los”.650
gavella (Bfró, Si, Barx, Pma) Feix xicotet: “una gavella de brossa o de
nyenya” (Bfró), “una gavella de jaç pa dormir” (Barx).
gentilla (Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi) 651 Vg. llentilla.
gínjol (Tav, Si, Pla, Bpa, Raf, Real, Bjó, Fo) Fruit del ginjoler (Zizyphus
vulgaris).
grum (Barx, Bell, Raf, Gua) Borró incipient de l’arbre abans de moure o en
el moment de florir. Vg. borró 2.
guaix (Si,652 Ga) Feix de tiges d’una planta. S’utilitza, referit a l’arròs, per
designar el conjunt de plantes en forma de pom.
guixa ['giʃa] (Si, Raf, Bjó, Fo) Llavor de la guixa (Lathyrus sativus).
judio (Barx, Bpa, Fo) Garrofer mascle, és a dir, el que es planta o s’empelta
per fecundar els garrofers femella. Pellicer també documenta judio, al Pla
de Corrals, referit a l’olivera borda.653
llavor (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Almo, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Dai, Pi, Ol; llaor: Raf,
Cas, Vi, Fo, Gua, Mi) Òvul fecundat i madur, part del fruit que
desenvolupant-se en condicions adequades dóna naixença a una planta.
A Tav i Xco trobe informants que conserven llavor referit al meló
d’Alger, que ha sigut substituïda a la comarca pel castellanisme pepites.
Algunes persones de mitjana edat i jóvens apliquen el mot forani a més
fruites (raïm, poma, carabassa…). És un castellanisme escampat per tot
el País Valencià. “Torta retorta/ se’n va a l’horta,/ porta un meló:/ les
pepites roges/ i el peçó redó”.654
llentilla (Bjó, Ador, Cas) Llavor de la llentilla (Lens culinaris sp esculenta),
(mapa 53). SIN. dentilla, gentilla.
llidó (Si, Barx, Ador, Alf, Vi, Fo, Ol) Fruit del lledoner.
llidoner (Si, Barx, Grau, Bdrà, Bpx, Raf, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Fo) Arbre caducifoli de la família de les ulmàcies (Celtis australis).
llorer (la Safor) Arbre perennifoli dioic de la família de les lauràcies (Laurus
nobilis), de fulles oblongues agudes i aromàtiques, flors xicotetes i fruits
bacciformes negres. SIN. lloret.
lloret (Ga, Mi) Vg. llorer.
magrana (la Safor) Fruit del magraner (Punica granatum).
Piera (1982:76).
També Ador segons Alcover (DCVB i Quaderns de camp), gentilla. Els meus
informants només han respost llentilla.
652 Segons ALDC IV, mapa 824.
653 Pellicer (2000b:87).
654 Bataller (1979:30), cançó d’un joc infantil de Barx.
650
651
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mamó (Tav, Bfró, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Pma, Almi,
Lloc, Fo, Gua, Mi, Ol) Ull o rebrot que naix a mitjan soca d’un arbre i
que el llaurador sol arrancar perquè lleva força als fruits. SIN. nou,
xupló.
matxenc (Bpa, Pma) Dolent, de qualitat inferior, magenc: “taronges
matxenques”.
monyo (Xco, Alqu, Real, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Mi) Vg.
cabellera.
morena (Bfró, Si, Pla, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ol) Nom de bolet de color
moradenc i comestible del gènere Agaricus.
morret (Bfró) Gra de cereal (ho sent referit a la dacsa) fet a trossos xicotets
per alimentar el bestiar o l’aviram.
mortó (Si) Fruit de la murta.
mullada (Real) Quantitat d’herbes que es bullen en una bollida: “he fet una
mullâ d’herbes”.
mústio (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Alqu, Real, Bjó, Vi,
Fo, Ol) Moix. A part d’aquest castellanisme també sent el quasisinònim
pansit (Barx, Xsa, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Fo,
Gua, Ol), però no l’equivalent moix, viu en altres comarques.
nespra (Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Gua, Mi, Pi, Ol) Fruita del
nespler (Mespilus germanica). SIN. nyespra.
níspero (Ol) Vg. nispro.
nisperoner (Ol) Vg. nisprer.
nisprer (Tav, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó,
Vi, Dai, Gua, Mi, Pi) Arbre perennifoli de la família de les rosàcies
(Eriobotrya japonica), de fulles oblongues, flors blanques en panícules i
fruits comestibles, anomenats nispros (mapa 139). SIN. anvisprer,
avisprer, nisperoner, nyisprer.
nispro (Tav, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Real, Bjó,
Vi, Dai, Gua, Mi, Pi) Fruit del nisprer. SIN. anvispro, avispro, níspero,
nyispro.
nou (Bjó,655 Po, Pma, Alf, Cas, Lloc) Vg. mamó.
nyespra (Barx, Xsa, Ga, Bpa, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Dai, Pi) Vg. nespra.
nyisprer (Barx, Bpa, Bdrà, Almo, Pma, Ador, Alf, Cas, Ròt, Almi, Lloc, Vi,
Fo) Vg. nisprer.656

A Beniarjó, en realitat, m’ho defineixen com a ‘brot’: podria ser confusió dels
informants o diversitat de significats en pobles veïns.
656 Grau Bono (1927:49): “nyisprer”.
655
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nyispro (Barx, Bpa, Bdrà, Almo, Pma, Ador, Alf, Cas, Ròt, Almi, Lloc, Vi,
Fo) Vg. nispro.
nyora (Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Po, Pma, Ròt, Vi, Dai, Gua) Espècie de
vitet picant de forma curta i arredonida.
oliva (la Safor) Fruit de l’olivera.
olivera (la Safor) Arbre que fa olives (Olea europaea).
olivera borda (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Ròt) Vg. ullastre.
om (Si, Barx657) Arbre caducifoli de la família de les ulmàcies (Ulmus minor).
palloc (Pla, Lloc) Vg. pallorfa.
pallorfa (la Safor menys Pla) Fulles de l’espiga de dacsa (mapa 140). Vg.
palloc.
palometa (Si,658 Barx) Vg. auelo, auelet.
pebe roig (Tav, Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Pma, Almo, Alf, Ròt,
Lloc, Dai, Gua, Pi, Ol) Vg. pebre roig.
pebre (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo,
Real, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi) Vg. pebrera.659
pebre bo [pebɾe'bɔ] Si, Xsa, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Cas, Ròt, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi) Vg. pebre negre.
pebre negre [pebɾe'neγɾe] (Tav, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bjó, Ador, Lloc, Vi,
Fo, Dai) Fruit del pebrer no del tot madur i dessecat. L’ALDC només
arreplega pebre bo a Mallorca, Menorca, la Safor i Alacant. Podria tractarse d’un altre mallorquinisme. SIN. pebre bo.
pebre roig (Tav, Barx, Xco, Xsa, Bpx, Raf, Bjó, Po, Alf, Ròt, Lloc, Vi)
Pebre roig, fruit dessecat de diverses varietats de vitet que es tritura en
pólvores. Alterna en aquests pobles amb els noms pebe roig i pepe roig. SIN.
pebe roig, pepe roig.
pebrer (Ador) Vg. pebrera 2.
pebrera 1 (Bell, Pra, Alqu, Raf, Bjó, Po, Pma, Ador, Vi, Fo, Pi, Ol) Fruit de
la pimentonera (Capsicum annuum). Els informants anomenen les varietats
pebrera italiana (Bpx, Pma, Ròt, Almi), morrongo (Bell, Mi, Ol) i de quatre
cantos (Pra, Pma). Els pobles del sud de la Safor anomenen aquest fruit
pebrera, igual com fan la Marina Alta i Baixa i un grapat més de localitats
del sud.660 Tots els pobles del voltant de la comarca que no diuen pebrera
anomenen aquest fruit primentó (o variants) de forma que pebre queda com
a particularisme de la Safor que no es repeteix en comarques veïnes. De
Segons Pellicer (2004:206).
Segons ALDC V, mapa 1084. Jo només hi anote auelo.
659 Així ho anota també Grau Bono (1927:52).
660 Vg. Tormo (1999:168) per a tota la província d’Alacant; sobre la Costera i la Vall
d’Albaida, Garcia Perales (1993:15), sobre les Riberes, Escrivà (1992:23) i Beltran i
Segura (2007:118-119).
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fet, només coincideix amb les Illes Balears, Cambrils, Palamós i
l’Alguer.661 Podria ser un mallorquinisme semàntic, ja que cal tindre en
compte que el mot és molt més estés referit al condiment (pebre roig,
general), com a fruit coent (valencià central) i com a nom de la planta
(mata de pebre a Agres i Cocentaina)662 (mapa 141). SIN. pebre, pimentó.
2 (Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Real, Ròt, Lloc, Gua) Planta herbàcia anual
(Capsicum annuum), de fulles ovades o lanceolades i de flors blanques i
solitàries, el fruit de la qual és el pimentó: “els pebres que diguem
mosatros, en molts puestos diuen pebreres. Pebreres és la mata!” (Lloc).
SIN. pebrer.
pell (Tav, Si) Vg. corfa 2.
penjoll (Po, Pma, Ador, Almi, Vi) Vg. xinglot.
pepe roig (Tav, Pla, Ga, Bdrà, Bell, Alqu, Raf, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Mi) Vg. pebre roig.
pepino (la Safor) Cogombre, fruit oblong i berrugós de Cucumis sativus. Es
manté el derivat de cogombre, “colombro”, per referir al fruit verd d’una
planta que pertany a la mateixa família. Al segle XVIII cogombro encara
referia al ‘cogombre’ a Oliva.663 En comarques veïnes encara s’utilitzen
derivats de cogombre amb aquest significat.664
pepita (la Safor) Vg. llavor.
pilot (Barx, Pma, Ròt) Vg. ramell.
pimentó (Pla) Vg. pebrera.
pinotxa (Tav, Bfró, Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Cas) Fullaraca i branquetes de pi.
pinyol (la Safor) Part interior llenyosa d’un fruit, que conté la llavor. Així
anomenen el de la taronja, la poma, l’oliva… Vg. llavor.
plantó (la Safor) Arbre jove destinat a ser trasplantat.
plomall 1 (Tav, Mi, Pi) Inflorescència de la canya. SIN. plomell, plomero,
espigó. 2 (Dai, Ol)665 Vg. cabellera.

Vg. ALDC V, mapa 1132 i Navarro (2012:146).
Martines (2000:50-51). Caldria sumar-hi, com s’assenyala en aquest article, el fet que
pebrera és una variant d’un pebre més antic, resultat de semblança en la coentor del pebre
negre i dels primers fruits de Capsicum annuum vinguts d’Amèrica.
663 Casanova (1999:143).
664 Vg. Beltran i Herrero (2011a:160) i Beltran i Herrero (2011b:121). També al nord del
País Valencià, vg. ALDC V, mapa 1112.
665 Pellicer (2000:221-222) afirma que el plomall és la inflorescència masculina i cabellera,
la femenina. Això no obstant, davant la mateixa pregunta a tota la comarca he obtingut
plomall a la mateixa zona que l’etnobotànic i no a cap altre poble, cosa que em fa pensar
que hi funciona com a geosinònim de cabellera. En canvi, a Xeraco l’informant afirma
que cap (inflorescència masculina) i cabellera (inflorescència femenina) són diferents.
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plomell 1 (Bfró, Barx, Bell, Almo, Po, Ador, Ol) Vg. plomall. 2 (Si, Barx,
Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Raf, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Pi) Vg. ramell.
plomero (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Bdrà, Bpx, Raf, Bjó, Po, Pma, Ador, Vi,
Fo) Vg. plomall.
polsera (Ròt, Gua) Vg. polserum.
polserum (Pma) Conjunt de les arrels més fines d’una planta. SIN. polsim,
polsera.
polsim (Fo, Pi) Vg. polserum.
pomell (Bfró) Vg. ramell. “Un pomell de clavellines”.666
porro (Ol) Vg. xinglot 2.
pruna (Bfró, Si, Pla, Barx) Fruit de la prunera. SIN. prunyó.
pruner (Bdrà, Bpx, Raf, Real, Po, Pma, Ròt, Cas, Ol) Vg. prunera.
prunera (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Ol) Arbre caducifoli de la família de les
rosàcies (Prunus domestica), de fulles el·líptiques, flors blanques, en xicotets
ramells, i de fruits comestibles, coneguts com a prunes. Grau Bono
l’anomena prunyoner, mot prou escampat pel País Valencià,667 que no és la
resposta que he obtingut a la Valldigna, però coincideix amb d’alguns
pobles del sud de Gandia.668 Joan Antoni Mayans, al segle XVIII,
anotava una cosa similar: “prunyolench, «ciruelero»”.669 Vg. pruner.
prunyó (Alqu) Vg. pruna.
prunyoner (Alqu, Gua, Mi, Pi) Vg. prunera.
queraïlla (Xco, Xsa, Ga, Bpa, Almo, Real, Bjó, Almi) Vg. quereïlla.
quereïlla (o queredilla: Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Po, Fo, Pi)
Tubercle comestible de la creïllera (Solanum tuberosum), (mapa 24). SIN
caraïlla, careguilla, craïlla, credaïlla, queraïlla, queredilla, credaïlla.
raïm 1 (la Safor) Fruit del cep (Vitis vinífera). 2 (Po, Pma, Ador, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Vi) Cadascun d’aquests fruits s’anomena bé raïm, bé
penjoll de raïm, en aquests pobles. Els altres pobles han pres el nom xinglot,
de forma que la denominació de la porció ha pres el significat del fruit
complet. Vg. xinglot.
ramell 1 (Tav, Si, Grau, Bpa, Bell, Pra, Almo, Real, Po, Ador, Ròt, Cas, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Pom o penjoll de fruites o de flors. SIN. bolic,

Piera (2007:18).
Vg. ALDC V, mapa 1163. Segons el DCVB al País Valencià, Mallorca i Menorca
designa l’aranyoner. No és aquest el significat que donaven els informants.
668 Grau Bono (1927:49).
669 Casanova (1999:145).
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pilot, plomell, pomell. 2 (la Safor menys Xco, Bpa i Vi, on només
responen ram) Ram de flors. “Un ramellet de flors fresques”.670
rebroll (Si, Bpa, Alqu, Pma, Vi, Fo, Ol) Vg. bord 1. A Castellonet els
rebrolls són els brots que ixen amuntonats en una soca o un cimal
després de tallar-los. Vg. revetxí. A Beniopa asseguren que el rebroll de
garrofer és el garrofer mascle. Vg. judio.
rebrot (Si, Pla, Barx, Almo, Real, Bjó, Dai, Gua, Pi) Vg. bord 1.
rebrotí (Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi) Vg. bord 1.
rebuig (Grau, Bpa, Bell, Almo, Real, Ador, Dai) Vg. colombro.
refillol (Bell, Almi, Bjó, Pi) Vg. bord 1.
regalíssia (la Safor) Planta d’arrel masticatòria i amb propietats pectorals
(Glycyrrhiza glabra). El tros d’arrel d’aquesta planta també s’anomena
regalíssia de bastó (Tav, Grau, Bpa, Bell, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ròt, Dai, Ol), regalíssia de vara671 (Si, Barx) o regalíssia de palo (Ga, Bdà),
mentre que l’extracte de regalíssia en forma de barreta negrosa xuclable
s’anomena regalíssia de moro (Si, Bpa, Bdrà, Bell, Real, Ròt, Dai).
replom (Bpa, Bell, Raf, Pra, Almo, Real, Cas, Pi) Vg. repom.
repom (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Real,
Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Ol) Pom de
segona flor, dit especialment de les taronges de flor endarrerida, que es
cullen després de la recol·lecció normal. SIN. replom.
revetxí (Xsa, Bpa, Pra, Mi) Diferents brots tendres i no productius que ixen
en una planta o en un arbre. A Xsa són aquells que ixen acumulats des
d’un mateix punt de l’arbre i que es retiren; a Miramar, els brots tendres
de tomacar que es lleven; a Bpa, reveixí i a Pra, revetxí, semblen les
sarments supèrflues del cep: sembla que reveixigar (Bpa) és desmondar la
vinya; a Miramar, revetxinar. Sembla un altre mallorquinisme. Vg. rebrotí.
rogle (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi) Paratge molt productiu,
que dóna bons fruits i abundants, especialment referit a bolets (mapa
142). SIN. esclafissada, flocada, flotada, trofada.
safanòria (Valld, Raf, Real, Alf, Almi, Dai) Planta herbàcia biennal (Daucus
carota sp carota), d’arrel comestible, allargada i de color morat, que es
cultiva, sobretot, per alimentar els animals. Vg. carlota.
sorolla (Xsa, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Bjó, Fo, Pi) Fruit comestible del
soroller, redó i de color roig o groc, carnós i de gust agredolç.

Piera (2007:18).
Dades de Simat i Barx tretes de Pellicer (2004:95), que dóna més informació
comarcal sobre els mots.
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surer (Si, Barx672) Arbre perennifoli de la família de les fagàcies (Quercus
suber), de la crosta del qual es trau el suro. En toponímia es conserva el
mot més antic suro, aplicat a l’arbre.
taboll (Tav, Bfró, Barx, Raf) Mig madur, que encara no ha madurat del tot.
taronja (Valld) Fruit del taronger (Citrus sinensis). Al llarg de les entrevistes
anote les varietats següents. Una bona part d’aquestes són relativament
recents: Bèrnia673 (Tav, Si, Barx), blanca (Si, Bell, Bjó, Lloc), clausellina
(Bell, Lloc), clementina (Xco), clemenvilla (Lloc), de la sang o de sang (Tav, Si,
Grau, Bell, Lloc), de la vera (Tav), hortanica (Tav, Pra), mandarina (Si, Bpa,
Bell, Alqu, Ador; banderina: Tav, Bfró, Si, Barx, Bpa, Bell; manderina: Raf,
Pi, Ol), Marisol (Bpa, Bdrà), murciana (Si), murtera (Ròt), nàvel (Bdrà, Bell;
del melic: Tav), navelina (Xco, Grau, Bell, Ador, Lloc, Pi; de granito: Tav),
navelane (Pi, Ol), Nules (Bpa), Oroval (Bpa, Lloc), paixarilla (Si), sal·lustiana
(Bell, Bjó), sanguineli (més roges que les de la sang, Tav, Grau, Bell, Cas),
satsuma ([sε'uma]: Tav; setsuma: Xco; satsuma: Bell, Bpa), Thompson (Bdrà,
Bell), Valéncia (Grau, Bell, Bjó, Ador, Lloc, Dai, Pi).
tomaca (la Safor) Fruit de la tomaquera (Lycopersicon esculentum).
trena (Barx) Vg. forc.
trofada (Pma, Ròt, Lloc)
uelo (la Safor menys Si, sovint en diminutiu, uelet) Els informants Xeresa (i
alguns de Xeraco) no reconeixen bruixetes, variant que arreplega Pellicer
(2004:223). La major part d’informants de Xeraco i de Xeresa m’han
respost uelet, forma majoriària en pobles veïns. De tot el domini
lingüístic, l’ALDC V (mapa 1084) només arreplega bruixa al Maestrat, a la
Plana, al sud de Mallorca i a Menorca. El DCVB el situa a Balears,
Tremp i Morella. És un mallorquinisme lèxic, atés que els pobles
saforencs on es diu són dels més influïts per la població illenca i estan
molt allunyats dels altres llocs on es coneix el mot amb el mateix
significat. Vg. auelo, auelet, bruixeta.
ullastre (Si) Arbust o xicotet arbre de la família de les oleàcies (Olea europaea,
varietat silvestris), també anomenat olivera borda. A Simat forma part del
topònim els Ullastrets. Colomina (1991:252) afirmava que podia ser un
mallorquinisme de la Marina.674 Caldria estudiar-ho bé, ja que si bé
l’ALDC el situa a Simat, Tàrbena i Xàbia, és també present al nord del
País Valencià, a la Font de la Figuera, a Casinos i, segons el Corpus
Segons Pellicer (2000b:74) també es diu surer al Pla de Corrals. Sembla que encara
haja sentit suro a Barx fora de la toponímia.
673 Coromines transcriu Vèrnia (DECLC IX, pàg. 176), nom que arreplega a Benifairó.
674 També es diu a Gata, Giner (2007:87); Vilallonga, segons Mascarell [1977:230:
“ullastre (diuen de l’olivera borda)”]; a la Marina Alta, segons Beltran (2000:87)
672
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Toponímic Valencià, com a topònim per més comarques valencianes.675
SIN. olivera borda, bordís d’olivera.
ullol (Bfró, Si, Pla, Barx, Cas, Almi) Fulla tendra del margalló. Ha estat
assenyalat com a possible mallorquinisme.676
ver (la Safor) Es diu de l’exemplar més pur dins de la seua espècie, de la
millor classe.
vetorino (Pi, Ol) Vg. vitet.
viçó (Vi) Vg. vitet.
vinça (Tav) Llavor de tomaca. A Gua, també, pinyol del raïm.
vitet (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai,
Gua, Mi) Fruit del vitet (mapa 143). La Safor presenta quatre formes: vitet
(diminutiu de vit, antigament membre viril), ditet (variant de l’anterior
interferida per dit), viçó677 (Capsicum frutescens) i vetorino. A Vilallonga els
viçons són només els coents grans, mentre que els més curts són vitets.
“vissons (pebreres picants grans) […] vitets (pebreres picants
menudes)”.678 SIN. ditet, vetorino, viçó.
xim (Xco, Grau, Ga, Bpa, Pra, Alqu, Gua; gim: Real, Dai) “fletxes fetes dels
xims dels canyars”, “del cim, o xim, d’una canya, em feia un floret per a
jugar a mosqueters”.679 Vg. plomall.
xinglot [iŋ'glot] 1 (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà,
Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Grans
de raïm que pengen junts d’un sarment formant pom o ramell. SIN.
penjoll, porro, raïm. 2 (Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Ol) Porció d’un penjoll de raïm. Aquest mot ha experimentat un canvi
metonímic a tota la Safor menys la part meridional interior: del significat
‘porció d’un penjoll’ ha passat a denominar el raïm sencer.
Paral·lelament, s’han creat formes noves per designar la porció: brot (Pla),
xinglotet (Grau, Ga, Pra, Alqu, Gua, Pi) i, puntualment, fins i tot, cabrerot
(Real, Alqu, Bpx, Xsa). Els pobles que mantenen el significat del mot
xinglot anomenen el raïm complet bé raïm, bé penjoll, menys Oliva, que
anomena porro la fruita sencera. L’anomenen porró alguns pobles de les
Vg. ALDC V, mapa 986.
Vg. Beltran (2011:239).
677 S’utilitzen vissó i derivats a la Vall d’Albaida (Atzeneta d’Albaida bisolet segons
Casanova [1985:82]), al Comtat (Planes, visolet, segons Beltran [2005b:138]; Benimarfull,
vissolet; visolet a Almudaina, Benialfaquí, Benimarfull, Beniarrés, Agres), al Comtat (Muro,
visolet, Benilloba, bisolet). La informació que no té la font explícita és de Pellicer
(2000:24).
678 Mascarell (1977:235-236).
679 Piera (1982:88) i (2007:110).
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Riberes:680 “PORRO― Masculino. Nombre común. Palabra que no
tendría nada de particular, cayera pronto en desuso, pues solo he oído
pronunciarla en Oliva. Tiene su equivalencia en castellano en la palabra
racimo. Su uso es: «un porro de raím» por un racimo de uva. Por creer es
una palabra valenciana muy propia y que es de dificil sustitución, brindo
el estudio de ella a filólogos valencianos para ver si pudiera conseguirse
no desapareciera de nuestra lengua”.681 SIN. brot, cabrerot.
xufa (Tav, Bfró) Cadascuna de les cabeçoles que es formen en la
inflorescència del jonc.
xupló (Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bdrà, Almo, Real, Bjó, Po, Ador,
Ròt, Vi; xuplador: Pi) Vg. mamó.

680
681

Vg. ALDC V, mapa 954.
Enrique Pla, Las Provincias, 14-11-34. Vg. Garcia Frasquet (1991).
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4.11. Fitonímia
ablet (Barx, Ròt, Almi, Lloc) Vg. blet.
abret (Bfró, Si) Vg. blet.
agret (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi)682 Planta d’origen sud-africà, amb fulles trifoliades i flor
groga que floreix en hivern (Oxalis pes-caprae), (mapa 144). SIN. agreta,
magret.
agreta (Tav, Bfró) Vg. agret.
albarsana (Bfró, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Gua, Ol) Vg. herba-sana.
albarzer (Bfró, Si, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Real, Bjó,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Ol) Vg. esbarzer.
alfàbega (Bfró, Ga, Alqu, Real, Ador, Almi; amfàbega: Dai) Planta herbàcia
anual de la família de les labiades (Ocinum basilicum), molt olorosa, de flors
blanques o rosades i fulles enteres.683 SIN. amfàbiga, alfàbiga,
aufàbiga.
alfàbiga (Bfró, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Bjó, Pma, Alf,
Cas, Ròt, Lloc, Fo, Ol; amfàbiga: Tav, Bfró, Barx, Xco, Pra, Raf, Almo,
Bjó, Cas, Lloc, Vi, Po, Fo, Gua, Mi, Pi) Vg. alfàbega.
alfàbiga de pastor (Xsa, Cas; amfàbiga de pastor: Barx) Planta herbàcia de la
família de les rutàcies (Dictamnus hispanicus), de flors blanques o rosades
disposades en raïms terminals i de fruits capsulars. SIN. aufàbega de
pastor.
algarrofo (Grau, Bpx) Vg. edro.
all porrí (Tav, Bfró, Si, Barx, Bpa, Fo; porrit: Si, Dai)684 Vg. all porro 2.
all porro 1 (Tav, Bfró, Si, Bpa, Fo) Espècie d’all comestible que es ven a les
botigues i que a casa nostra és una espècie de conreu, desconeguda en el
medi natural. 2 (Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Planta herbàcia perenne de la família de les
liliàcies (Allium ampeloprassum). Vg. all porrí.
ambarsana (Bfró; també albarsana) Vg. herba sana.
ampedro (Xco, Real, Gua) Vg. dompedro.
ampedroler (Bpa, Dai) Vg. dompedro.
ancambronera (Barx) Arbust molt espinós de la família de les fabàcies
(Calicotome spinosa), de fulles trifoliades, flors grogues i fruit en llegum:
Grau Bono (1927:45): “agrets”.
Grau Bono (1927:51): “alfabega”.
684 Grau Bono (1927:53): “all porrí”.
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“ancambroneres planta silvestre que veiem a Barx (1963)”.685 Grau Bono
l’anomena cambronera.686
angelaga (Tav, Barx, Bpa, Bdrà, Raf, Po, Real, Pma, Ador, Vi; angilaga: Si,
Bfró, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po,
Alf, Cas, Ròt, Lloc, Almi, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Arbust molt espinós de la
família de les fabàcies (Genista scorpious), de fulles simples i escasses i de
xicotetes flors grogues agrupades en ramells, argelaga: “no me la feu
d’angelagues/ feu-me-la de romeret”.687
aufàbega (Si, Pla, Real) Vg. alfàbega.
aufàbega de pastor (Si) Vg. amfàbiga de pastor.
avena (Bfró, Si, Pla, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Real, Bjó Po, Pma,
Ador, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Gua; també vena) Vg. civada.
baladre (Pla, Xsa, Po) Arbust de la família de les apocinàcies (Nerium
oleander).
barsana (Pi) Vg. herba-sana.
belenyo (Si, Ga) Gènere de plantes herbàcies de la família de les solanàcies
(Hyoscyamus sp), de fulles simples alternes.688
bernuga (Ol) Vg. coa de cavall.689
blec (Pra, Bpa, Bdrà, Bpx, Ador, Cas)690 Vg. blet.
blet (Raf, Pma, Alf, Vi) Planta de ràpida creixença primaveral amb florida
en espiga que es cria en camps, vores de camins, etc. (Amaranthus blitum).
SIN. abret, ablet, blec, botja, brossa negra, brossa roja, herba
pudenta, herba roja, pinaret, pinet, soca-roja.
botja (Xco, Xsa) Vg. blet.
bova (la Safor) Gènere de plantes herbàcies perennes de la família de les
tifàcies (Typha sp), de fulles molt llargues, coriàcies, erectes, amb les quals
es fan seients de cadira, estores, cistells, etc. A Gandia distingeixen la bova
embovadora de la bova granotera. També a Miramar, segons Pellicer
(2001:218-219).
bova bavosa (Xco, Dai691) Vg. bova granotera.
bova de tres cantos (Tav)692 Planta aquàtica de la família de les
esparganiàcies (Sparganium erectum L.), monocotiledònia, de fulles

DECLC II, pàg. 371.
Grau Bono (1927:46).
687 Grau Bono (1927:49): “anchilaga”; ALDC I, mapa 38: “engelaga”.
688 Grau Bono (1927:52): “belenyo”.
689 Segons Pellicer (2001:97), “besnuga” a Oliva.
690 Segons Pellicer (2004:18-19), també a Daimús i Rafelcofer.
691 Informació de Daimús treta de Pellicer (2000b:64).
692 També a bona part de la Safor, vg. Pellicer (2004:235).
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cintiformes i llarguíssimes que suren en la superfície de l’aigua
component una catifa verda compacta.
bova granotera (Ga)693 Lliri de la família de les iridàcies, rizomatós,
semblantal lliri blau, però de flors d’un groc viu i amb els tèpals erectes
molt curts, que es fa a les vores d’aigua i en sòls (Iris pseudacorus). SIN.
bova bavosa.
boval (Xsa, Ga, Lloc) Semblant a la bova: junc boval (Ga) o boual (Xsa). Pren
un significat diferent a Llocnou: “l’agret és molt boval”.
brossa caragolera (Tav) Grau Bono l’anomena morella roquera, nom comú
de la planta a bona part de la Safor i en altres comarques (la Marina Alta,
el Baix Vinalopó…) que no reconeixen els informants vallers.694 Vg.
morella roquera.
brossa de marge (Barx)695 Vg. brossa segaïssa.
brossa de pou (Gua) Vg. morella roquera.
brossa negra (Gua) Vg. blet.
brossa roja (Tav, Fo, Dai, Ol) Vg. blet.
brossa segaïssa (Si) Planta herbàcia perenne de la família de les gramínies
(Brachypodium phoenicoides), de rizoma serpentejant, tija amb fulles linears
llargues i amb una espiga d’espícules grans. Pel que diu Joan Pellicer, 696
és un nom molt comú al sud de la Safor, també conegut com a fenàs de
marge (Alfauir), brossa de marge (Bellreguard, Oliva, Beniflà, Barx) i marge
(Guardamar, Daimús, Bellreguard, la Font, Potries). Desconec si els
informants de Barx, Xeresa i Bellreguard anomenen fenàs a aquesta o a la
planta Brachypodium retusum.697 SIN. brossa de marge, herba de marge.
bruc (Barx; també Simat i el Pla698) Arbust de fulles verdes tot l’any i de
flors xicotetes, generalment blanques o roses, en forma de gerreta i
agrupades en ramells (Erica arborea).
bufalaga (Bfró, també Barx699) Arbust de fulles grisenques o esgrogueïdes,
perennes, i de flors menudes, poc vistoses, generalment grogues
(Thymelaea hirsuta).
cabotetes (Vi) Vg. camamirla.

Rep el mateix nom a Bell, Mi, Marells de Rafalcaid i Pego, segons Pellicer (2000:64).
Grau Bono (1927:45).
695 Segons Pellicer (2004:33).
696 Pellicer (2004:33).
697 Vg. Pellicer (2001:58).
698 Informació de Simat treta de l’ALDC V, mapa 1210; de Barx, de Pellicer (2000b:48).
El nom és present també en la toponímia de Benifairó (el Brucar) i Simat (Barranc del
Fondo dels Brucs) segons la sèrie Toponímia dels Pobles Valencians.
699 Segons Pellicer (2004:236). També Grau Bono (1927:49) l’arreplega com a bufalaga.
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calcida (Pi) Planta herbàcia perenne de la família de les compostes (Cirsium
arvense), de fulles espinoses al marge i de flors purpurines agrupades en
capítols. SIN. calciga.
calciga (Bfró, Po, Lloc, Mi) Vg. calcida.
camamirla (la Safor menys Tav, Xsa, Grau, Bdrà) Planta herbàcia anual de
la família de les compostes (Matricaria chamomilla), de flors oloroses
agrupades en capítols grocs de lígules blanques. A tota la comarca, en
procés de substitució pel castellà mançanilla, que és l’única forma que
responen a Tav, Xsa, Grau, Bdrà.700 SIN. cabotetes.
cama-roja (la Safor) Planta herbàcia perenne, de la família de les compostes
(Cicorium intybus), d’arrel grossa, fulles basals i fulles caulinars, capítols
blaus i fruits en aqueni. A Potries distingeixen la dolça i la porquina.
cànem (la Safor) Planta herbàcia anual de la família de les cannabàcies
(Cannabis sativa). SIN. cànyem.
canudet (Dai, Mi)701 Vg. coa de cavall.
canutillo (Tav702) Vg. coa de cavall.
canya de sucre (Si, Barx, Xsa, Pra, Po, Ador, Lloc, Vi, Pi) Vg. canyamel.
canya dolça (Bfró) Vg. canyamel.
canyamel 1 (Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Planta perenne de la família de les gramínies (Saccharum
officinarum), de tija plena d’un teixit sucós i dolç i amb panícula terminal
de flors rogenques, molt ornamental. SIN. canya dolça, canya de
sucre. 2 (Si) Planta borda semblant al junc, que ix pels camps i que costa
de matar amb herbicida.
cànyem (Tav, Pla) Vg. cànem.
cap (Barx,703 Xco) Inflorescència masculina de la dacsa.
caqui (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Alf,
Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Pi, Ol) Fruit comestible del caquier
(Diospyros kaki). Aquest mot s’està estenent actualment a tota la Safor
(mapa 145). SIN. guaiava, guaiavo, guaiacano.
caquiner (Pra, Fo, Pi, Ol) Caquier, arbre que fa caquis. SIN. caquisser,
guaiaver, guaiacaner.
caquisser (Raf) Vg. caquiner.
caragola (Po) Vg. cresolera.

Grau Bono (1927:53): “camamirla”.
Informació de Miramar treta de Pellicer (2001:97).
702 Probablement siga un nom modern, ja que Grau Bono (1927:44) l’anomena “cua de
cavall”.
703 Segons Pellicer (2000b:221).
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caüla (Tav, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Bjó,
Pma, Ròt, Lloc, Fo, Dai, Ol) Nom de diverses plantes herbàcies anuals
de la família de les gramínies (Avena barbata, Avena byzanthina, Avena
sterilis L.), de fulles cintiformes, de lígula curta i glabres, i d’espícules
disposades en panícules fluixes.
ceba porrina (Barx) Planta herbàcia de la família de les liliàcies (Urginea
maritima), de fulles oblongues i de flors blanques, o una miqueta rosades,
agrupades en un llarg raïm. Pel que diu Pellicer (2000:222), també
s’anomena ceba porrina a la Font, però el nom més comú a les comarques
centrals és ceba porrera. Ja arreplegava ceba porrina Mayans al seu
diccionari,704 Grau Bono i Izquierdo anoten ceba porrera.705
centaura (Si; çantaula: Pla, Po, Pma, Fo; centaula: Vi) Gènere de plantes
herbàcies de la família de les gencianàcies (Centaurium sp), de flors de
color rosa o purpuri disposades en cimes corimbiformes i de fruits
capsulars. Grau Bono anomena aquesta planta sant Joanet (“sanchuanet”).706
cepell (Bfró, Si, Pla, Barx,707 Lloc, Almi) Arbust de fulles verdes tot l’any i
de flors xicotetes, generalment blanques o roses, en forma de gerreta i
agrupades en ramells (Erica multiflora), (mapa 146). SIN. petorro, petorrí.
civada [si'va] 1 (Si, Bjó) Vg. ordi. 2 (Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Ga, Bdrà,
Bell, Alqu, Raf, Almo, Real, Po, Ròt, Fo, Pi)/ [se'va] (Bfró, Pla, Xco)
Planta herbàcia anual de la família de les gramínies (Avena sativa), amb
fulles de color verd blavós i flors i fruits reunits en panícula. Avena és la
forma utilitzada al sud-oest de la comarca i al voltant de Gandia. A la
zona litoral predomina civada. SIN. avena.
coa de cavall (Pla, Barx, Real, Lloc; cola de cavall: Bfró, Pla, Barx, Xsa, Bjó,
Almi, Lloc, Dai; coa de cavallo: Si, Pi; cola de cavallo: Pra, Vi ) Gènere de
plantes de la família de les equisetàcies (Equisetum sp), amb branques
verticil·lades, de fulles menudes poc o molt concrescents. SIN. canudet,
canutillo, coa de cavallo.
coa de cavallo (Si, Pi) Vg. coa de cavall.
col copada ['kɔl ko'pa] (Bfró, Si) Col de cabdell apinyat que tanca la gemma
terminal i les fulles més jóvens (Brassica oleracea capitata), de tija grossa i
fulles verdes de nervadura pronunciada, usada als nostres pobles en
amanides i com a ingredient del putxero. SIN. copet.
cop (o copet, Barx) Vg. col copada.

Casanova (1999:145).
Grau Bono (1927:54), Izquierdo (1911:43).
706 Grau Bono (1927:50).
707 Segurament també es diu a Tavernes, on no sent cepell però on existeix el mot com a
malnom (Terrés 1986).
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corretjola (Tav, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Almo, Raf, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol;
correnjola: Bell, Almo) Planta herbàcia voluble de flors acampanades
blanques o rosades (Convolvolus arvensis), (mapa 28). També anomenada
corretjola per Grau Bono (correchóla; correchola de marche; correchola de
macho).708 SIN. corrinjola.
corricabra (Si, també conicabra) Arbust de la família de les anacardiàcies
(Pistacia terebinthus).
corrinjola (Bfró, Barx, Xco, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Lloc, Vi; corrinxola:
Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Ador, Ròt, Cas, Almi, Vi; corritxola: Xsa, Gua, Mi;
corritxola: Si, Grau, Bpa, Bpx) Vg. corretjola.
cresol (Barx, Xsa, Alf) Vg. cresolera.
cresola (Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po, Pma, Dai, Mi, Pi, Ol) Vg. cresolera
cresolera (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Almo,
Real, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Pi) Planta
herbàcia rizomatosa, de la família de les aràcies (Arisarum vulgare). (mapa
147). SIN. caragola, cresol, cresola.
dacsa (la Safor) Gran planta herbàcia anual de la família de les gramínies
(Zea mays), de tija o canya dreta i nuosa acabada en un plomall i de fulles
alternes lanceolades d’un verd intens. Presenta variació el nom de la
varietat més estimada per a fer les roses de dacsa,709 anomenada dacsa
esclafitonera (Valld, Xsa, Pma, Ador, Cas, Fo), dacsa borlera (Ol), dacsa
esclafidora (Almi), dacsa esclafitora (Alf, Ròt, Lloc), dacsa esclafitosa (Vi), dacsa
mongera (Xco, Ga, Bpa, Dai, Gua, Mi), dacsa torratera (Grau, Bdrà, Bpx,
Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po) i dacsa torronera (Pi), (mapa 148).
Alguns noms són basats en el verb esclafir (amb diferents alteracions
fonètiques i morfològiques) o en els noms de les rosetes. El nom dacsa
torronera es podria explicar per l’ús de la dacsa esclafida en l’elaboració de
torró de gat. Unes altres varietats que anote durant les entrevistes són:
dacsa gallega (Barx, Ga, Dai, varietat molt alta), dacsa nana (Barx, Bpx,
varietat baixeta), dacsa del queixalet [kiʃa'let] (Barx, Ga, Bpx), dacsa espessa
(Barx, Bpa, Almo, Dai) i dacsa americana (Bdrà).
dàtil de rabosa (Si; dàtil: Tav, Pla, Ga, Bdrà, Pra, Po) Vg. palmissó.
dompedro (Barx, Xco, Grau, Ga, Fo, Mi, Pi, Ol) Planta herbàcia vivaç de la
família de les nictaginàcies (Mirabilis jalapa), d’arrel tuberosa, fulles ovals
acuminades i flors atrompetades de diversos colors que s’obrin quan es
fa fosc (mapa 149). És la forma usada per Josep Piera: “embardissat de

Grau Bono (1927:45, 51-52).
Segons Pellicer (2000b:221) a Barx també s’anomena dacsa mongera. Grau Bono
(1927:54): “dacsa esclafitonera”.
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dompedros, baladres i geranis”.710 SIN. ampedroler, llampedro,
mampedro, sampedro.
edro (Si, Bpa) Planta herbàcia anual (Vicia sativa), enfiladissa, pubescent, de
fulles paripinnades amb els folíols cuneïformes i mucronats, i de flors
purpúries, cultivada com a ferratge, el fruit de la qual és la veça. SIN. evo,
algarrofo.
embarzer (Si, Pla, Barx, Bell, Pra, Almo, Real, Bjó, Ador, Ròt Vg. esbarzer.
embraser (Tav, Bfró, Xco, Xsa, Ga, Almo, Raf, Vi, Po, Fo, Dai, Gua, Mi,
Pi) Vg. esbarzer.711
encisam (la Safor) Planta herbàcia de la família de les compostes (Lactuca
sativa), de fulles basals grans i blanes.
engarbuller (Cas, Almi, Lloc) Vg. esbarzer.
esbarzer (Ol) Planta arbustiva espinosa de la família de les rosàcies (Rubus
ulmifolius) proveïda de forts agullons falciformes i fruits anomenats móres
(mapa 150). A Castellonet, Almiserà i Llocnou prenen el nom d’un altre
vegetal silvestre i amb punxes, com fan altres pobles veïns de la Vall
d’Albaida.712 SIN. albarzer, engarbuller, ambarzer, ambraser.
escupinyada (Barx)713 Planta de la família de les crucíferes (Alyssum
maritimum), de flors blanques, amb olor de mel, reunides en cap dens en
la cima d’un raïm llarg format per fruits en silícula arredonida. SIN.
escupinyades del dimoni, ravaníssia 2, saliva del dimoni, salivada
de monja.
escupinyades del dimoni (Tav714) Vg. escupinyada.
espàrrec (la Safor menys Barx i Lloc) Turió comestible de l’esparreguera
(Asparagus officinalis) (mapa 47). SIN. espàrec, gaspàrec.
esparreguera (Tav, Pla, Raf, Almi; esparraguera: Bfró, Si, Pla, Real, Po)
Planta herbàcia (Asparagus officinalis), de rizoma subterrani, del qual
naixen turions engrossits comestibles, els espàrrecs. SIN. gasparera.
espígol (Tav, Si, Alqu, Lloc) Planta sufruticosa de la família de les labiades
(Lavandula latifolia), perenne, aromàtica, de fulles blanquinoses i de flors
d’un blau clar en l’extrem d’una tija florífera.
evo (Pma, Vi)715 Planta que se sembrava per alimentar els animals. Per la
descripció que fan podria ser sinònima d’edro.

Piera (1082:152).
Grau Bono (1927:48): “ambraser”.
712 ALDC V, mapa 1093, arreplega engarguller i engarbuller a Benigànim.
713 Segons Pellicer (2004:120).
714 Segons Pellicer (2004:120).
715 També evo a l’Alqueria segons ALDC IV, mapa 871, que també dóna com a
sinònimes evo i edro.
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falaguera (Bfró, Si, Pla, Barx, Cas, Vi) Planta de la família de les
polipodiàcies (Pteridium aquilinum), de rizoma llarg i serpentejat, fulles tres
vegades pinnades, amb els segments oblongs. Sembla que també
s’anomena falzia a la comarca, segons Izquierdo (2000:69: “la llaman
también de la Falsía (por la abundancia extraordinaria de helechos o
falsíes…)” i Mascarell (1961c:64: “falaguera […] també li podreu dir
falguera, i si voleu falzia”).716
farratja (Barx; ferratja: Barx) Planta herbàcia anual de la família de les
gramínies (Hordeum murinum), de fulles allargades i espigues denses, amb
arestes llargues. Vg. ferratge, forraque.
favó (Tav) Planta herbàcia anual de la família de les fabàcies (Vicia faba ssp
equina), molt pareguda a la favera, bé que més xicoteta.
fenàs (Barx, Xsa, Bell) Vg. brossa segaïssa.
fenoll (la Safor; fanoll: Barx, Mi) Planta herbàcia perenne de la família de les
umbel·líferes (Foeniculum vulgare).
ferratge (Tav) Vg. farratja.
flare (Bfró) Herba paràsita, orobancàcia, de diferents espècies del gènere
Orobanche, que creix entre els favars i fesolars i destrueix tota la collita
d’aquestes lleguminoses.
floricol (Tav, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Vi, Gua, Pi, Ol) Varietat botrytis, subvarietat cauliflora,
de cultiu de la col (Brassica oleracea, família de les crucíferes).
formiga (la Safor) Insecte himenòpter (Formica sp), que viu en colònies dins
de caus formats per galeries fetes davall de terra o en el tronc dels arbres.
forraque (Bfró, Xsa, Pra, Alqu, Po, Ador, Ròt, Gua, Mi, Pi) Vg. farratja.
frígola (Vi) Vg. frigola.
frigola [fɾi'γɔlɔ] (Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Almo, Real, Pma, Ador, Fo, Ol)
Mata de la família de les labiades (Thymus vulgaris), molt aromàtica, també
anomenada timó717 (mapa 151). Tot i que l’ALDC (mapa 1101) l’arreplega
a Xàbia (enlloc més del País Valencià), veiem en Beltran i Herrero
(2011b:131) que frígola i friula s’estenen per la meitat occidental de la
Marina Alta i a Altea i en Segura (1996) que també es diu a la ciutat
d’Alacant i rodalia. Tot i això, és a la Marina Alta i a la Safor on més
s’eixampla l’àmbit d’aparició del mot, a la qual cosa podria haver ajudat el
mallorquí. “Amb frigola i camamil·la preparava infusions que bevia en

Izquierdo (1911:41) després distingeix “falaguera” i “falsía negra” i “falsía de póus”
com a espècies diferents.
717 Curiosament Grau Bono (1927:51) escriu “frígola”, forma comuna a la Marina Alta i
al sud de la Safor que no responen a cap poble del nord de la Safor. No sent farigola a
Barx, forma que hi arreplega Romaguera (1982:53).
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dejú”.718 El nom de Benifairó, Simat i el Pla ve d’una confusió de plantes,
pel que es dedueix del DCVB (‘tomaní’, Lavandula stoechas), reforçat amb
una -l. Vg. frígola, tomanil, tomillo.
gamó (Barx) Vg. gamonera.
gamonera (Barx) Herba de la família de les liliàcies (Asphodelus albus o
asphodelus ramosus). Vg. gamó.
ganjol 1 (Fo, Ol; ganjolera: Barx) També arrepleguen gatjol Grau Bono
(1927:54: “gachol”) i Pellicer (2000:63-64) a Bellreguard i Daimús.719 Vg.
lliri blau. 2 ganjol groc (o lliri groc, Gua) Vg. bova granotera.
gasparera (Barx) Vg. esparreguera.
germil (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Cas, Almi, Ol) Flor de
gesmiler. SIN. jarmil.
germiler (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Cas, Almi, Ol) Planta
arbustiva enfiladissa de la família de les oleàcies (Jasminum officinale), amb
fulles oposades, imparipinnades i flors blanques i oloroses.720
ginebre (Bfró, Si,721 Barx, Lloc) Xicotet arbre de la família de les
cupressàcies (Juniperus oxycedrus), de fulles punxants verdes tot l’any i de
llavors que recorden els gàlbuls del ginebre. També arrepleguen el mot
Grau Bono i Izquierdo.722
giriblau (Si) Vg. lliri blau.
gram (Si, Xco, Ga, Bpa, Raf, Pra, Real, Po, Alf, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi,
Ol) Planta herbàcia perenne de la família de les gramínies (Cynodon
dactylon), de rizoma serpentejant, tiges postrades, amb fulles planes,
estretes i acuminades, amb la lígula pelosa.
guaiacaner (Ga, Bpa, Bpx, Almo, Ròt, Almi, Lloc, Dai) Vg. caquiner.
guaiacano (Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi) Vg. caqui.
guaiava [wa'java] (Tav, Bfró) Vg. caqui. En aquest cas hi ha hagut un
desplaçament semàntic, ja que la guaiaba és una altra fruita. Això no
obstant, arrepleguen guaiaba com a nom del caqui Grau Bono723 i Clar.724
guaiaver (Raf) Vg. caquiner.
Piera (1982:109).
El mot també és conegut a la Marina Alta i Baixa. Vg. Beltran (2011:172) i Beltran i
Herrero (2011a:192).
720 Tant Grau Bono (1927:50: “chesmiler”) com Piera (2007:75 i 260 “gesmilers”)
transcriuen el mot amb s.
721 Informació de Simat treta d’ALDC V, mapa 1102.
722 Grau Bono (1927:44), Izquierdo (1911:42)
723 Grau Bono (1927:50). En aquest cas Piera escriu el nom de Gandia: “els caquis
d’aquell hort —en déiem «guaiacans»” (2007:123).
724 Clar (1993:176 i 473).
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guaiavo (Si, Raf, Vi) Vg. caqui.
herba (Tav, Bfró, Si, Bpa, Raf, Pra, Real, Fo, Pi, Ol) Vg. herba alfals.
herba alfals (Si, Pla, Xco, Xsa, Alqu, Real, Lloc, Pi; herba fals: Tav, Barx,
Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Almo, Real, Bjó, Pma, Almi,
Dai, Gua, Mi; herbasfals: Bfró, Xco) Planta herbàcia perenne de la família
de les papilionàcies (Medicago sativa), d’inflorescències blavoses i fruit en
llegum, molt cultivada com a planta farratgera.725 SIN. herba, herba
d’alfals, herba vera.
herba alfàs (Po, Ador, Ròt, Alf, Cas, Vi, Ol) Vg. herba alfals.
herba d’alfals (Si; herba d’asfals ['eɾbaδes'fals]: Bfró) Vg. herba alfals.
herba d’olives (Tav, Bfró, Pi) Vg. sejoliva.
herba de l’any (Si) Planta sense identificar que es cultivava per alimentar els
animals. L’ALDC la identifica com a trèvol que se sembrava.
herba de marge (Bdrà) Vg. brossa segaïssa.
herba dolça (Pla, també Barx726) Planta herbàcia de la família de les
compostes (Reichardia picroides), de tija glabra, de fulles basals pinnatífides
i de capítols grocs i llargament pedunculats. Es fa servir com a herba de
bollir mesclada amb llicsons, cama-roges…
herba pansera (Almi) Planta herbàcia perenne (Artemisia campestris), llenyosa
i ajaguda en la base, de fulles laciniades i de capítols en panícula. Rep
aquest nom perquè s’utilitza en el procés d’escaldar per donar-li més
color al raïm. Té la mateixa denominació a la Marina Alta,727 amb qui
comparteixen els pobles de la Vall de Vernissa la tradició d’elaborar
pansa.
herba ponedora (Ròt) Vg. julivert bord.
herba pudenta (Grau, Dai) Vg. blet.
herba roja (Tav, Mi) Vg. blet.
herba vera (Bfró)728 Vg. herba alfals.
herbamans (Si) Vg. jaç.
herba-sana (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Ol) Planta
herbàcia de les espècies Mentha viridis i Mentha silvestris, de fulles ruades,
oblongues i un poc asserrades, amb flors rosades o blanques en espigues
cilíndriques, que s’utilitza com a condiment. SIN. albarsana,
ambarsana, barsana.

Piera (2007:86): “herba falç”; Grau Bono (1927:49): “herba de alfals”.
Segons Pellicer (2000b:157).
727 Pellicer (2004:27).
728 Segons Pellicer (2004:126) és sinònim a Benifairó d’herba alfals.
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herbeta dorada [do'ɾa] (Si, també Barx729) Falaguera de la família de les
polipodiàcies (Ceterach officinarum), de fulles pinnatilobades, amb els lòbuls
alterns i arredonits.
jaç (Si, Barx, Xsa, Real, Pma, Alf, Vi, Fo) Planta herbàcia perenne de la
família de les gramínies (Hyparrhenia hirta), molt alta, de fulles estretes i
espigues peludes. “Allí, al pesebret que hi havia, va fer una gavella de jaç
pa dormir”. SIN. herbamans.
jarmil (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi) Vg. germil.
jarmiler (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi) Vg. germiler.
joca-sapos (Bpa, Raf, Pma, Gua, Ol) Els informants de Raf, Pma, Gua la
identifiquen com a planta silvestre que es bull i es menja mesclada amb
llicsons, cama-roges… Els d’Oliva, amb Planta herbàcia anual (Solanum
nigrum), de flors blanques i baies menudes negres i redones: “són
rametes que són bones pa la inflamació bollidetes i té unes boliues
xicotiues”(Ol).
jolivarda (Si, Almi, Lloc, Cas, Alf; joliverda: Si, Pla, Bpa, Bjó, Pra) Vg.
olivarda.
jordi (Alqu, Ol) Vg. ordi.
julivert bord (Alqu, Fo, Dai) Planta herbàcia (Fumaria sp), de fulles
pinnatisectes, flors zigomorfes rogenques o blanques, amb l’àpex negrós,
en raïms multiflors, i fruits monosperms. Segons Pellicer (2001a:111-112)
també anomenada unflabous, mataconills i herba ponedora a la Safor. Vg.
herba ponedora.
junc (Tav, Bfró, Si, Pla) Planta herbàcia perenne de la família de les
ciperàcies (Holochoenus vulgaris).730 A Xeresa i a Gandia distingeixen el junc
del junc boval (Ga) o boual (Xsa).
junc marí (Si) Planta herbàcia de la família de les juncàcies, hidròfila, de
fulles amb bases embainadores i de limbe cilíndric (Juncus maritimus).
junça (Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Vi, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol) Planta
herbàcia perenne de la família de les liliàcies (Aphyllanthes monspeliensis), de
tiges junciformes, fulles reduïdes a baines basals i flors blaves.
llampedro (Bfró, Si, Pla, Bdrà) Vg. dompedro.
llapassa (Ròt, Cas, Almi, Lloc) Vg. llepassa.
729
730

Segons Pellicer (2000a:71).
També Grau Bono (1927:53): “junch”.
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llémena (la Safor) Ou del poll del cap.
llengua de bou (Barx, Xsa, Pra, Gua) Planta herbàcia anual de la família de
les compostes (Picris echioides), amb les fulles i les tiges cobertes de pèls
rígids i aspres i flors grogues en capítol. També arreplega el nom el
metge Grau Bono (llengua de bou).731
llepassa (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi, Ol) Llavor punxosa i de forma redona o esfèrica que s’enganxa a
pèls i teixits en entrar en contacte amb aquests (mapa 21). SIN. llapassa.
lletera (Valld, Xsa, Bdrà, Bell, Raf, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi,
Gua, Ol) Terme que s’aplica a diverses plantes de la família de les
euforbiàcies, del gènere Euphorbia, laticíferes, de fulles simples, flors en
ciati i fruits capsulars (mapa 152). SIN. lleterola, lletrera, rènit, xurrera.
lleterola (Grau, Bpa, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Pma, Fo, Dai, Pi) Vg.
lletera.
lletrera (Ga, Bpx, Almi, Lloc) Vg. lletera.
llicsó (la Safor) Gènere de plantes herbàcies de la família de les compostes
(Sonchus sp), de fulles simples pinnatisectes i amb aurícules i de flors en
capítols liguliflors.
lliri blau (o lliri, Xsa, Grau, Bpa, Almo, Ròt; o lliri de marjal: Bpa) Planta
herbàcia de la família de les iridàcies, de fulles allargades, de flors amb el
periant amb tres divisions externes esteses o reflexes i tres divisions
internes dretes (Iris germanica). SIN. ganjol, giriblau
madre-selva (Si) Planta de la família de les caprifoliàcies (Lonicera implexa).
mal-llaurat (Barx)732 Planta herbàcia perenne de la família de les
plantaginàcies (Plantago albicans), vellosa i blanquinosa i de flors i fruits en
espiga llarga.
mampedro (Grau, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi, Pi, Ol) Vg. dompedro.
maragato (Bell) Vg. ortiga.
margall ver (Xsa, Grau, Ga, Raf, Pra, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Almi, Vi,
Fo, Gua, Mi, Pi) Margall (Lolium rigidum G).
margalló (la Safor menys Fo) Palmera autòctona de la zona mediterrània
(Chamaerops humilis), de fulles grans en forma de ventall, amb pecíols
proveïts d’espines vulnerants, de flors en raïms densos i fruits semblants
als dàtils. SIN. palmissó.
mari roquera (Xsa) Vg. morella roquera.

731
732

Grau Bono (1927:51).
Pellicer (2000b:124).
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maria roquera (Xco, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Gua) Vg. morella roquera.
marialluïsa (Tav, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Real, Bjó, Po, Ròt, Almi,
Cas, Pi, Ol; marialuïssa: Barx, Fo, Dai; mariallauïsa: Bfró, Po) Planta
arbustiva de la família de les verbenàcies (Lippia triphylla), amb fulles que
fan olor de llima i tenen propietats estomacals, antiespasmòdiques i
carminatives.
mata (Si, Pla, Bdrà, Alf, Cas) Arbust o arbret de la família de les
anacardiàcies (Pistacia lentiscus), d’olor resinosa, de fulles perennes, de
flors purpúries en raïms compactes i de fruits drupacis.
matapoll (Si, Xsa) Arbust de la família de les timeleàcies (Daphne gnidium),
de fulles alternes i lanceolades, flors blanques i oloroses, en panícules
terminals i fruits bacciformes rojos.733
mesto (Barx)734 Vg. nesto.
monrúbio (Bfró) Planta herbàcia perenne de la família de les labiades
(Marrubium vulgare), llanosa i blanquinosa.735
morella roquera (Xsa, Ga, Bpa, Real, Pma, Alf, Vi, Dai) Planta herbàcia
perenne de la família de les urticàcies (Parietaria diffusa), de fulles ovades,
flors en cimes i fruits en aqueni, amb propietats emol·lients i diürètiques
(mapa 153). SIN. brossa caragolera, brossa de pou, maria roquera,
mari roquera, morella roquera, paretària, roquera.
nesto (Pla) Arbre, sovint en estat arbustiu, de la família de les ramnàcies
(Rhamnus alaternus), de fulles verdes tot l’any, flors menudes agrupades en
raïm i fruits negres o rojos. Grau Bono l’anomena palomesto i nyenya de
pisto.736 SIN. nyesto, mesto.
nyesto (Barx)737 Vg. nesto.
olivarda (Tav,738 Bfró, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Bpx, Ròt, Alf, Pma, Ador,
Po, Fo, Ol, Vi) Planta herbàcia perenne de la família de les compostes
(Inula viscosa), glandulosa i viscosa, olorosa, de fulles lanceolades i capítols
grocs. SIN. jolivarda, joliverda.
ordi (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Pra, Almo, Real, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Planta herbàcia
anual de la família de les gramínies (Hordeum hexasticum i Hordeum vulgare),

També Grau Bono (1927:49): “matapoll”.
Segons Pellicer (2000a:176). També escriu “mesto” Izquierdo (1911:46)
735 Grau Bono (1927:52) l’anomena “manrúbio”, que és el mateix nom que arreplega
Pellicer (2000b:77) arreu del País Valencià.
736 Grau Bono (1927:45 i 55).
737 Segons Pellicer (2000a:176).
738 També Grau Bono (1927:49).
733
734
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d’arrel fibrosa, tiges robustes, fulles allargades i espigues amb llargues
arestes. SIN. civada, jordi.
orenga (Tav, Pla, Barx, Xsa, Raf, Pi) Planta herbàcia perenne de la família
de les labiades (Origanum vulgare), de fulles ovades i flors de color violaci
rosat en ramells i amb qualitats tòniques i digestives i utilitzada també
com a condiment. En procés de substitució pel castellà orégano (Pla,
Barx).
ortiga (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Dai, Mi, Pi) Gènere d’herbes anuals o perennes
de la família de les urticàcies (Urtica sp), de fulles oposades, flors
unisexuals tetràmeres i fruits en aqueni (mapa 154). SIN. maragato,
paco, picamato, picapaco, picapato, serenato.
pa de rabosa (Barx, Ga, Raf, Bjó, Ador, Cas, Almi; panet: Almo, Real, Vi)
Vg. palmissó.
paco (Fo) Vg. ortiga.
palmissó 1 (Bfró, Xsa, Bpa, Pma, Alf, Almi, Ol) Fruit del margalló: “«la
palma fa margallons, dàtils i palmissons: quan ha de traure el palmissó ix la
bronja que fa la fillola» Benifairó de Valldigna (1962)”.739 SIN. dàtil,
dàtil de rabosa, pa de rabosa. 2 (Pma, Fo) Vg. margalló.
paretària (Si) Vg. morella roquera.
pastanaga (Tav, Si, Pla, Xsa) Planta herbàcia biennal, de la família de les
umbel·líferes (Daucus carota L. ssp carota), d’arrel prima i blanquinosa, que
creix en herbassars, guarets i terrenys incultes.
pebrella (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Ol)
Mata de la família de les labiades (Thymus piperella), de fulles ovades i flors
purpúries en inflorescències, utilitzada, entre altres coses, per a adobar
olives.
penca (la Safor) Cadascuna de les fulles de la penquera (Cynara carduncullus).
petorrí (Po, Pma, Ador) Vg. cepell.
petorro (Tav, Bfró, Si, Pla, sovint en diminutiu: petorret) Vg. cepell. Aquesta
denominació, que refereix als esclafits que fa la planta en cremar-se, va
desplaçant-ne el mot original: cepell
picamato (Ga, Bpa, Bpx, Raf, Bjó, Gua, Pi, Ol) Vg. ortiga.
picapaco (Almo, Real) Vg. ortiga.
picapato (Grau, Pra, Alqu, Alf) Vg. ortiga.
pinaret (Ol) Vg. blet.
pinet (Alqu, Almo, Bjó, Pi) Vg. blet.

739

Coromines (DECLC VI, pàg. 206).
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pinyeta del calvari (Si)740 Fruit del xiprer.
pita (Bfró, Bjó) Fibra tèxtil obtinguda de les fulles de la pitera: “corda de
pita”.
pitera (Si, Xco, Bpx, Pra, Bjó, Pma, Dai) Planta d’una gran talla, de fulles
carnoses molt grans, espinoses (Agave americana).
porquí (Bfró, Bpx, Po) Que no és (un fruit) de qualitat adequada per al
consum humà, que s’usa per a alimentar els porcs: “cama-roja dolça i
porquina” (Po), “albercocs porquins, molts però roïns” (Bfró).
rabet de gat (Bfró, Pla, Barx, Xco, Bpa, Bdrà, Raf, Po, Alf, Cas, Ròt, Lloc,
Fo) Mata de la família de les labiades (Sideritis angustifolia), de fulles sèssils
estretament lanceolades i de flors grogues.
raïm de pastor (la Safor) Gènere d’herbes anuals o perennes de la família
de les crassulàcies (Sedum sp).
ramàs (Bfró) Planta herbàcia de la família de les compostes (Centaurea
salmantica), de fulles radicals en roseta i fulles caulinars linears, i de
capítols purpuris.
ravanell (la Safor) Herba de la família de les crucíferes, de flors blanques,
freqüent en vinyes i en horts (Diplotaxis erucoides). Diversos pobles veïns a
la Safor per l’interior l’anomenen citró. Intuïsc per les respostes que el
nom d’Oliva pot ser ravaníssia, utilitzat en altres pobles per designar una
altra planta.
ravaníssia 1 (Ga) Planta que s’assembla al ravanell però que fa la flor
rogenca. Vg. ravanell. 2 (Ol) Vg. escupinyada.
rènit (i renitera, Xco) Vg. lletera.
retora (Si) Planta semblant a la cama-roja però més peluda.
romer (Bfró, Barx, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi)
Arbust perennifoli de la família de les labiades (Rosmarinus officinalis), molt
aromàtic (mapa 155). La Safor està partida en dos: la part septentrional i
en part costanera, que fa romero, igual com tot el valencià central i com les
comarques meridionals catalanoparlants (part del Baix Vinalopó, de les
Valls del Vinalopó i del Carxe).741 La part sud de la Safor, romer, igual
com la resta del valencià meridional. SIN. romero.
romer mascle (Bfró) Arbust de la família de les cistàcies (Cistus clusii), de
fulles linears, paregudes a les del romer, flors blanques i fruits capsulars.
romero (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Dai, Pi, Ol) Vg.
romer. L’ús d’aquest mot amb -o final és antiquíssim en valencià: ja
Segons Pellicer (2004:73).
Vg. ALDC V, mapa 1099. Per a l’extrem sud de la llengua, vg. Segura (2003:413) i
Beltran (2008:65).
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documentat en Eiximenis. Així és, també, com ho transcriu Grau
Bono.742
roquera (Almo, Real, Bjó, Dai, Mi, Pi, Ol) Vg. morella roquera.
rosella (Si, Pla, Xsa, Bdrà, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Planta herbàcia anual de la
família de les papaveràcies (Papaver rhoeas), de fulles pinnatipartides, flors
de color roig viu i fruits en càpsula.
sabatera (Si) Nom de planta xicoteta, amb la fulla peluda, que creix per les
muntanyes.
saliva del dimoni (Tav)743 Vg. escupinyada.
salivada de monja [sali'va] (Tav, Vi)744 Vg. escupinyada.
sampedro (Tav, Xsa, Bpx) Vg. dompedro.
sarsaparrella (Si, també sarsaparrilla) Liana espinosa de la família de les
liliàcies (Smilax aspera), de flors groguenques agrupades en ramells i de
fruits redons.745
segamà (Pra, Gua)746 Planta herbàcia (Cladium mariscus), rizomatosa, de
fulles embainadores i d’inflorescències paniculars, amb aspecte de canya,
que viu en estanys i aiguamolls.
sejoliva (Barx) Planta herbàcia perenne de la família de les labiades (Satureja
obovata Lag. subsp. obovata), de flors blanques o purpúries, utilitzada com a
herba remeiera i per a adobar olives. Grau Bono l’arreplega com a sejolina
(“secholina”).747 Tot i això, els informants de Tavernes amb qui he parlat
l’anomenaven herba d’olives. SIN. herba d’olives, timó 2.
senill (Tav, Si, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Almi, Fo, Mi, Pi, Ol) Planta herbàcia
perenne de la família de les gramínies (Phragmites communis), de canya
prima.
serenato (Tav) Vg. ortiga: “serenato, serenato: si me picas te mato”.
serreig 1 (Si, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Pma, Dai) Planta molt semblant a l’arròs
(Echinochloa crus-galli), que es cria especialment en camps de conreu amb
sòls humits, com ara els arrossars. 2 (Pla, Bpx, Bell, Alqu, Almo, Pma,
Po, Bjó, Almi, Cas, Ròt, Alf, Fo, Gua, Ol; sarreig: Xsa, Alqu) Planta
herbàcia anual (Setaria verticillata), amb aculis que s’adherixen fortament al
pèl dels animals i a la roba, que viu en llocs alterats, camps de conreu i
marges de camins. Desconec quin dels dos significats pren serreig en
alguns pobles on l’he anotat (Tav, Bfró, Barx, Xco, Grau, Pra, Ador,
Grau Bono (1927:51): “romero”.
Segons Pellicer (2004:120).
744 Segons Pellicer (2004:120).
745 Grau Bono (1927:54): “sarsaparrilla”.
746 També a Miramar, Piles, Daimús i Gandia segons Pellicer (2004:62).
747 Grau Bono (1927:51).
742
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Lloc, Vi, Mi, Pi), tot i que per la naturalesa del qüestionari la majoria
haurien de ser referits a serreig 2.
sisca (Si, Xco, Bdrà, Bpx, Raf, Pra, Almo, Po, Pma, Lloc, Mi, Pi) Planta
herbàcia perenne, de la família de les gramínies (Imperata cylindrica), de
fulles estretes.
soca-roja (Bell, Pra, Alqu) Vg. blet.
te de monte (Tav) Vg. te de muntanya.
te de muntanya (Tav, Bfró, Pla) Planta herbàcia perenne de la família de
les compostes (Jasonia glutinosa) amb propietats estomacals. SIN. te de
monte, te de roca.
te de roca (Tav,748 Ga, Pma) Vg. te de muntanya.
timó 1 (normalment timonet: Bell, Pra, Alqu, Raf, Bjó, Po, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. frigola. 2 (Xsa, Grau, Real, Pma, Ol)749
Diversos informants d’aquests pobles distingeixen la frigola (baixeta, molt
aromàtica) del timó (més alta). Segons Pellicer (2000a:97) hauria de
tractar-se de la sejolida o herba d’olives. Vg. sejoliva.
tomanil (Bfró, Si, Pla) Vg. frigola.
tomello (Bpa) Vg. frigola.750
tomillo (Tav) Vg. frigola.
unflabous (Tav)751 Planta de de la família de les papaveràcies (Fumaria
capreolata).
vara de sant Josep (Si,752 Pla, Bpx) Arbust caducifoli de la família de les
saxifragàcies (Philadelphus coronarius), de fulles oposades i el·líptiques, flors
blanques, grans i oloroses en raïm, i fruits en càpsula. Nom en
substitució pel castellà jeringuilla, introduït a través de l’ús decoratiu.
vinca (Barx) Gènere de plantes herbàcies perennes de la família de les
apocinàcies (Vinca sp).
xurrera (Mi) Vg. lletera.

Segons Pellicer (2000:60).
Tot i que els dos informants d’Oliva a qui pregunte em responen timó, després un
d’ells diu que la frigola és diferent. Interprete, però, que el nom local del timonet és frigola
per Beltran (2005b:169) i Pellicer (2000a:193 i 214). En DDAA (1985:72), però, anoten
timó com a nom local del Thymus vulgaris. Caldrà confirmar-ho.
750 Coincidisc amb Pellicer (2001:214).
751 Segons Pellicer (2000:112).
752 Segons Pellicer (2004:151).
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4.12. Entomonímia. Invertebrats
abella (la Safor) Insecte himenòpter de la família dels àpids (Apis mellifica),
que viu en eixams, s’alimenta del nèctar i del pol·len de les flors, i
produeix mel i cera.
adespa (Si, Bjó, també despa) Vg. vespa.
aixona [a'ʃona]/ [a'ʃona] (Bfró, Si, Pra, Pi, Ol) Vg. xona.
alacrà (Grau, Bell, Po, Pi) Aràcnid amb tràquees en forma de bosses i
abdomen que es prolonga en una coa formada per sis segments i acabada
en un agulló verinós en forma de ganxo que l’animal clava en el cos de
les seues preses. S’ha produït una analogia entre aliacrà ‘icterícia’ i alacrà
per la qual un grapat de pobles de la Safor han designat l’aràcnid amb el
nom de la malaltia (mapa 156).753 SIN. diacrà, aleacrà, aliacrà.
aleacrà m. (Tav, Barx, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Almi, Lloc, Fo,
Dai, Gua, Mi, sovint leacrà) f. (Pma, Ador, Alf, Cas, Almi, Vi, sovint
leacrà) Vg. alacrà.
aliacrà 1 m. (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Pra, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Ol) f.
(Ròt, Cas) “El sol cremava fins i tot els aliacrans”.754 Vg. alacrà.755 2
(Xco, Xsa; aliacrà de cent pates: Xsa) Vg. centcames.
avellanenc (sovint vellanenc: Tav, Xco, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Almo,
Real, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Ol; avellanet: Ròt)
Espècie de caragol menut amb la closca blanquinosa (Spf helicoideus).
Diversos informants de Beniarjó afirmen que al seu poble s’anomenen
boquimoll, que designa un altre caragol als altres pobles (mapa 157). SIN.
caragolet, caragol de vinyeta, caragolet de palmera, caragolet de
pato, vellarenc, villerenc.
avespa (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Ga, Pma, Ador, Ròt, Lloc, Vi, Fo, Ol) Vg.
vespa.
banya (la Safor) Cadascun dels quatre tentacles que té el cos del caragol.
barandella (Ol) Vg. rantella.
bavosa (la Safor) Caragol terrestre sense closca. També es poden anomenar
molla de caragol, caragol sense corfa (Alqu, Cas, Pi) o simplement molla. Vg.
caragola, molla.
bomba (Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Almi, Lloc, Dai, Gua) Vg. parot 1.
boquimoll 1 (Bfró, Xsa, Alqu, Almo, Pma) Caragol que té la closca blaneta i
poc gruixuda. 2 (Bjó) Vg. avellanenc.

Vg. Veny (1978:217), DCVB.
Piera (2007:204).
755 Grau Bono (1927:34): aliacrà i alacranet; Izquierdo (1911:57): alacrá.
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borinot 1 (la Safor menys Fo, Ol) Gènere d’insectes himenòpters de la
família dels àpids (Bombus sp), semblants a les abelles, però més grans i
molt peluts, de vol brogent (mapa 158). Aquest mot està sent desplaçat
pel castellà abejorro (Bfró, Po); alguns informants de Tavernes l’anomenen
moscardó, alguns de Xeresa i Po anomenen borinot a la panerola; i alguns
del Real, a l’escarabat. El nom d’Oliva, bumbot, és present també en
alguns pobles de la Marina Baixa.756 SIN. bumbot. 2 (Tav, Pla, Barx,
Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Barx, Alqu, Almo, Po, Ròt, Dai, Gua, Pi;
borinot pilotero: Pla, Bell, Mi, Pi)757 Vg. escarabat.
botonot (Alf) Vg. parot 1.
bumbot 1 (Fo, Ol) Vg. borinot. 2 bumbot merdero (Ol) Vg. escarabat. 3 (Ol)
Vg. parot 1.758
cabota (Pi) Vg. parot 1.
cabut (Tav) Vg. parot 1.
cadell (Tav, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bjó, Ador, Cas, Almi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi) Insecte ortòpter de la família dels gríl·lids (Gryllotalpa
gryllotalpa), de color fosc, que fa galeries subterrànies i s’alimenta de cucs,
larves, arrels i tubercles.
callòs (Grau, Pra, Dai, Gua) Cuc gros com un dit que es cria a les soques
podrides dels arbres, a les plantes mortes, etc. SIN. lloca.
campana (Dai, Gua) Vg. revoltacampanes.
campanar (Xsa) Vg. revoltacampanes.
campaner (Raf, Alqu) Vg. revoltacampanes.
capçana (Barx, Pma, Ador, Gua) Insecte miriàpode (Himantariella
pseudohimantarium), de dos o tres centímetres de llarg, que sol anar per
llocs humits i que s’enrotlla com una ensaïmada quan se sent en perill.
caragol 1 (la Safor menys Barx, Pma, Ador, Vi, Mi; caregol: Barx, Pma, Ador,
Vi, Gua, Mi, Pi) Terme que s’aplica a tots els mol·luscs gastròpodes
proveïts de closca. 2 caragol cristià (Valld, Bell, Alf; cristiana: Ga, Bdrà, Bpx,
Pra, Real, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi; xona cristiana: Bjó, Fo,
Gua) Caragol de closca gran, tall blanc i boca negra, més saborós que el
caragol moro. 3 caragol moro (la Safor) Tipus de caragol gran, baver i amb
molta molla, de color marró (Helix aspersa). 4 caragol de vinyeta o caragolet de
Vg. Beltran i Herrero (2011b:132).
Segons ALDC 1535, a Simat borinot merdero i borinot.
758 Sorprén que els informants d’Oliva confonguen tres insectes sota el mateix nom.
Segons Salvador Cardona, DDAA (1985:78), els noms d’Oliva són borinot (Bombus
terrestris), per als diversos tipus d’espiadimonis cavallet (Libellula aerythrae) i bumbot o parot
(Agrium puella) i per a Scarabacus Sacer, escarabat piloter. Beltran (2005b:183) arreplega
bumbot merder o bumbot de merda per a l’escarabat, cavallet del dimoni per a l’espiadimonis i
bumbot per a l’insecte del gènere Bombus.
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vinya (Bfró, Si, Barx; xonetes de vinya: Pla, Grau, Cas) Vg. avellanenc. 5
caragolet de palmera (Si, Pla, Barx) Vg. avellanenc. 6 caragolet de pato (Pla,
Barx, Bjó) Els distingeixen dels de palmera perquè aquests tenen la
closca blanca i són més xicotets i aquells la tenen ratllada. Vg.
avellanenc.
caragola (Po, Cas, Vi) Vg. bavosa.
cavalla (Bjó, Po, Vi) Vg. parot 2.
cavallet 1 (Si)759 Vg. parot 1. 2 (Si, Pla, Pra, Alqu, Raf, Alf; cavall: Pma) Vg.
parot 2.
cavallo (Mi, Pi, Ol) Vg. parot 2.
centcames (Si, Barx, Bpa, Bdrà, Almo, Po, Pma, Ador, Alf, Lloc, Gua; cuc
de cent cames: Pra, Fo) Insecte miriàpode del gènere Scolopendra. La major
part de noms estan formats sobre el nombre de potes: majoritàriament
cent, puntualment mil.760 Tots els noms que rep aquest insecte se
substitueixen actualment pel castellanisme ciempiés.761 SIN. aliacrà,
centpates, centpeus, mare de leacrà, mare de cent cames,
milcames, milpates.
centpates [sem'pates] (Bfró, Grau, Ga, Bell, Real, Gua, Mi, Pi) Vg.
centcames.
centpeus (Tav, Xco, Bpx, Raf, Alqu, Bjó, Po, Ador, Almi, Pi) Vg.
centcames.
cerdet (Tav, Bfró, Pla, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Po, Ròt, Almi, Lloc, Vi,
Dai, Mi, Ol) Vg. porquet de sant Antoni.
corcó (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Raf, Alqu, Almo, Almi, Lloc,
Vi, Fo, Ol) Larva de diversos insectes de l’ordre dels coleòpters que es
cria dins la fusta i la rosega.
corfa (Bfró, Alqu, Po, Cas, Fo, Mi, Pi) Closca d’un caragol.
cuc de la molinada [moli'na] (Tav) Vg. llombrígol: “Un home que mal
estava,/ el metge li ordenà/ que es colgara a tall de ventre/ en l’aigua
d’un riu parat./ En l’espai de quatre hores,/ l’home es desmaià/ de vore
tantes anguiles/ picant-li la «molinà»”.762 A Xeresa la molinâ és una forma
de pesca que el DCVB defineix com a “Bolla formada amb molts de
cucs entravessats amb una agulla, i que serveix per a pescar anguiles”.
cuc de llum (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Els informants no distingeixen noms per als grans i els menuts. L’ALDC arreplega
com a nom del gran, a Simat, mare de cavalls.
760 Vg. Beltran (2011:199) sobre el nombre de potes del nom d’aquest insecte en
diferents llengües.
761 Grau Bono (1927:35): “centcames”.
762 DDAA (2004:89).
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Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol, sovint cuquet de llum o cuquet de llumeta) “Com
cuquets de llum en nit d’estiu”.763 Vg. lluerna
cuc misserere (Tav) Vg. cuc solitari.
cuc solitari (Barx, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Pi; soletari: Pla,
Xco, Bdrà, Cas, Fo)764 Platihelmint de la classe dels cestodes que habita
en l’intestí de l’home. SIN. solitària, cuc misserere.
diacrà (Bfró) Vg. alacrà.
eixam [a'ʃam] (Si, Xsa, Almo, Ròt). Multitud d’abelles que emigren juntes
d’un buc, en companyia d’una reina, per a formar una nova colònia en un
altre lloc.
escarabat (Bfró, Real, Pma, Vi; escarbat: Raf, Pra) Terme que s’aplica a
qualsevol insecte de l’ordre dels coleòpters. SIN. pilotero, borinot 2,
bumbot 2.
esteva (Barx, Ador) Cua de l’alacrà, anomenada així per la forma corbada
que recorda la de l’esteva d’un forcat.
estibanc (Xsa) Vg. tabal.
estisoreta (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Bell, Pra, Alqu, Dai, Gua, Pi) Vg.
talladits.
fibló (Barx, Pra, Pma, Ròt, Cas, Lloc, Ol) Agulló amb què pica una abella o
altre insecte: “el sacre li va pegar una fiblonâ!” (Barx). SIN. fibró, fiçó,
fitora, grifó, punxa.
fibró (Alf, Ròt, Cas) Vg. fibló.
fiçó (Tav) Segons m’informa Sico Fons, escriptor i apicultor de Tavernes, és
el nom que rep allí el fibló de les abelles.
fitora (Xsa) Vg. fibló.
gallineta cega (la Safor) Terme que s’aplica a diverses espècies d’insectes
coleòpters de la família dels coccinèl·lids, de cos arredonit i globulós,
amb els èlitres rojos o grocs puntejats de colors foscs. Aquest mot està
sent desplaçat pel castellanisme mariquita.
gavatxo (Fo, també gavatxet) Vg. parot 2.
gorrinet (Si, Ga, Gua, Pi) Vg. porquet de sant Antoni.
grifó (Si) Agulló amb què pica una abella o altre insecte. SIN. fibló, punxa.
grill (la Safor) Terme que s’aplica a diverses espècies d’ortòpters de la
família dels gríl·lids, de cos curt i de color negre rogenc, que produeixen
un carrisqueig amb la fricció dels èlitres.
gruga (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Pra, Real, Cas, Lloc, Vi, Fo, Pi,
Ol; grua: Grau, Mi, Pra; oruga: Bfró, Pla, Grau, Raf, Real) Eruga.765
Piera (1982:116).
També en Grau Bono (1927:33): “cuc soletari”.
765 També Grau Bono (1927:35).
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jambrígol (Barx, Bpa, Bell, Alqu, Raf, Real, Bjó, Po, Cas, Vi, Mi, Pi) Vg.
llombrígol.
judeu (Xco, Xsa) Vg. parot 2.
llagostí (la Safor menys Tav; llegostí: Bfró, Si, Pla, Barx, Pra, Po, Vi) 1
Insecte de l’ordre dels ortòpters, caracteritzat pel cos massís, pels colors
terrosos i les antenes curtes, entre altres. El nom de Tavernes, tallacames,
l’arreplega l’ALDC a Albalat i serracames a Sollana i Benigànim, en el
darrer cas com a variant de llagostí (possible error per la semblança dels
dos insectes, com ocorre en la resposta de Simat, reboltacampanes).766 SIN.
tallacames. 2 (sovint en diminutiu, llagostinet: Tav; llegostinet: Bfró) Vg.
parot 2.
llambrígol (Bfró, Si, Pla, Bdrà, Fo, Ol)767 Vg. llombrígol.
llangostí (Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Almo, Almi, Pi) Vg. llagostí.
lloca (Lloc) Vg. callòs.
llombrígol (Barx) Cuc llarg de color rogenc que apareix en els terrenys
humits o que es cria en els intestins (mapa 159). SIN. cuc de la
molinada, jambrígol, llambrígol, xambrígol.
lluentet (Alf, Fo) Vg. peixet.
lluerna (Tav, Bfró, Si, Pla) Insecte coleòpter de la família dels lampírids
(Lampyris noticula), de formes allargades, que emet una fosforescència
d’un to verd brillant (mapa 160). En ocasions es refereixen a aquest
insecte per l’aspecte extern: grugueta roja (Barx), cuquet roget (Xsa). SIN.
cuc de llum.
mare (Ga, Bpa, Bdrà, també mareta) Vg. parot 1.
mare de cent cames (Barx, Cas, Dai, Ol) Vg. centcames.
mare de leacrà (Tav, Ròt) Vg. centcames.
maresa (Bell, Mi) Vg. parot 1.
mareta de judeu (Xco) Vg. parot 1.
marimó (Ol) Segons els informants, caragol semblant a l’aixona però més
gros.
marota (Rot) Vg. parot 1.
milcames (Almi) Vg. centcames.
milpates (Bjó) Vg. centcames.
molla (Bdrà, Ròt, Cas, Lloc, Mi, Ol) Vg. bavosa.
muntacavalls (Xco) Vg. revoltacampanes.
ortolà (Grau) Vg. porquet de sant Antoni.
panderola (la Safor menys Oliva) Vg. panerola.
ALDC VII, mapes 1548 i 1549.
Escrivà Caudeli (1992:12) arreplega xambrígol a Tavernes i Grau Bono (1927:34 i 37)
també transcriu “llambrígol”. Els meus informants vallers no ho reconeixen com a nom
local i insisteixen en “cuc de la molinâ”.
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panerola (Ol) Insecte de l’ordre dels dictiòpters, de la família dels blàtids
(Blatta orientalis), de color negre o rogenc, molt comú en els llocs habitats
per les persones, és omnívor nocturn i incapaç de volar.
pare cavallot (Bell, Pra) Vg. parot 1.
pare gavatxo (Fo) Vg. parot 1.
pare judeu (Xsa) Vg. parot 2.
parot [pa'ɾɔt] Odonat pertanyent a la família dels libel·lúlids, d’abdomen
llarg i prim de colors lluents i virolats, que vola prop de l’aigua i les larves
del qual són aquàtiques. Es veuen exemplars de diferents colors i
grandàries, cosa que ha generat noms variats per aquests insectes segons
si són més grans o més menuts, d’un color o d’un altre. 1 Anomenen
l’exemplar gran parot (puntualment parotet si no és el nom del menut):
Bfró, Pla, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Ròt, Cas, Vi (mapa 161). SIN. bomba, botonot, bumbot, cabota,
cabut, cavallet, mare, maresa, mareta de judeu, marota, pare
cavallot, pare gavatxo, pare judeu. 2 Anomenen parot o parotet
l’exemplar menut: Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Almo, Real, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi (mapa 162). SIN. cavalla,
cavallet, cavallo, gavatxet, judeu, llagostí.
peixet (Ròt, Cas, Lloc, Vi, Gua) Insecte tisanur (Lepisma sp), d’uns nou
mil·límetres de llargària, amb llargues antenes i el cos recobert d’escates
platejades, que rosega el paper i el cuiro. SIN. lluentet, tisoretes.
pilotero (Si, Alf, Ròt, Cas, Almi) Vg. escarabat.
porquet (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo, Bjó, Pma, Ador,
Cas, Fo, Dai) Vg. porquet de sant Antoni.
porquet de sant Antoni (Tav, Bfró, Alf, Cas)768 Crustaci terrestre amb el
cos segmentat, de color fosc, que viu en paratges humits i que té la
facultat d’enrotllar-se sobre si mateix formant una bola quan se sent en
perill. A (mapa 163). SIN. cerdet, gorrinet, porquet.
pudenta (Pla, Lloc) Insecte de forma aplatada, com d’escut, generalment de
color verd, que emet unes secrecions acres produïdes per glàndules
odoríferes (Nezara sp), (mapa 164). SIN. xinxa.
punxa (Tav, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Alqu, Real, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi; punxó:
Xco, Almo, Bjó, Fo) Vg. fibló.
randella (Xco, Xsa, Bdrà, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Fo; rendella: Ròt,
Vi) Vg. rantella.
randenya (i randena, Ga) Vg. rantella.
rantella (Valld, Raf, Bjó, Almi, Lloc; rentella: Alf, Cas) Mosquit molt xicotet,
que acostuma a volar en eixams i que provoca molta coentor si entra en
768

Grau Bono (1927:34): “porquet de sant Antoni”; Izquierdo (1911:56): “gorrinets”.
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contacte amb els ulls (mapa 165). SIN. barandella, randella, randenya,
rondalla, rondella.
rapacul (Ol) Vg. talladits.
realera (Barx) Pel que diu Coromines769 sembla el nom de la reina de les
abelles.
revoltacampanes [rebɔltakam'panes] (Valld, Ga, Bpa, Bdrà, Bjó, Po)
Insecte de l’ordre dels dictiòpters, de la família dels màntids (Mantis
religiosa), (mapa 166). SIN. campana, campanar, campaner,
muntacavalls,
revoltejacampanes,
saltacampanes,
titibol,
tocacampanes, voltacampanes.
revoltejacampanes (Almo, Real, Bjó, Ador, Ròt, Almi, Lloc) Vg.
revoltacampanes.
rondalla (Bell, Alqu, Pi) Vg. rantella.
rondella (Grau, Bpa, Bpx, Pra, Almo, Dai, Gua, Mi) Vg. rantella.
saltacampanes (Ol) Vg. revoltacampanes.
sapet (Tav, Xco, Pra, Dai, Gua, Mi) Genèric per anomenar insectes. “m’ha
entrat un sapet a l’ull” (Dai).
solitària (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Pra, Almo, Real, Vi, Fo,
Ol) Vg. cuc solitari.
tabal (Valld, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell; taval: Bdrà, Bpx) Gènere
d’insectes de l’ordre dels dípters, de la família dels tabànids (Tabanus sp),
d’aparell bucal picador i que ocasiona picades molestes a diversos
animals (Tabanus bromius, Tabanus bovinus), (mapa 167).770 SIN. estibanc,
tabanc, tabardo, tavà.
tabanc (Xco) Vg. tabal.
tallacames (Tav) Vg. llagostí 1.
talladits (Barx, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Vi) Insecte de l’ordre dels dermàpters i de la família dels
forficúlids (Forficula auricularia), amb un segon parell d’ales ben
desenvolupat i un parell de cercs dentats en forma de pinça, a l’abdomen
(mapa 168). SIN. estisoreta, rapacul, talladits, tallanàs.
tallanàs (Mi) Vg. talladits.
tallarí (Fo, Lloc; tallarit: Grau) Vg. talladits.
tallarina (Tav, Almi) Vg. taranyina.
taranyina (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Pra, Alqu,
Almo, Po, Alf, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; taranyinya: Vi, Pi)
Teranyina, teixit que fabriquen diversos aràcnids amb el fil, o seda,
produït per les fileres de les glàndules sericígenes. Aquest mot esta sent
769
770

DECLC VII, pàg. 213.
Grau Bono (1927:36): “tabal”; Izquierdo (1911:58): “tabá”.
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desplaçat pel castellanisme telaranya. Possiblement per aquesta influència,
tela d’aranya (Bpa, Ròt), tel d’aranya (Tav, Barx, Almo, Real, Pma). SIN.
tallarina.
tavà (Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; tabà: Alqu, Bjó, Pma, Ador, Ròt) Vg.
tabal.
tavardo (Mi, Pi) Vg. tabal.
tisoretes (Bell; estisoretes: Raf) Vg. peixet.
titibol [titi'bɔl] (Pma) Vg. revoltacampanes.
tocacampanes (Cas, Vi, Fo) Vg. revoltacampanes.
vaqueta (Pra, Ol) Aixona de les muntanyes.
vellarenc (Alqu, Raf, Bpa, vellerenc: Xsa, Pra, Dai, Gua, Pi) Vg. avellanenc.
vespa 1 (Tav, Bfró, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Real, Po, Ador, Alf, Cas, Mi, Pi) Insecte himenòpter de la família dels
vèspids (Vespa germanica i Polistes gallicus). SIN. avespa, adespa. 2 vespa
terrera (Tav, Bfró, Si, Po, Cas) Gènere d’insectes de l’ordre dels
himenòpters, de la família dels eumènids (Eumenes sp), de cos elegant,
ales ben desenrotllades, abdomen pedunculat, que pon els ous (la
femella) dins d’una cel·la de fang.
villerenc (Xsa, Pra, Dai, Gua, Mi) Vg. avellanenc.
voltacampanes [bɔltakam'panes] (Bfró, Xco, Grau, Po, Ador) Vg.
revoltacampanes.
xambrígol (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpx, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua) Vg. llombrígol.
xinxa (o xinxa d’horta, o xinxa verda, la Safor menys Bfró, Pla, Lloc) Vg.
pudenta.
xitxarra (la Safor) Terme que s’aplica a diversos insectes de la família dels
cicàdids, de cos robust, amb el cap ample i les antenes molt curtes, d’ales
grans, brillants i pràcticament transparents, que emeten un so estrident
característic. Parcialment substituït en alguns pobles pel castellà cigarra.
xona ['ona] (la Safor menys Bfró, Si, Ol) Tipus de caragol molt saborós,
relativament petit i amb ratlles fosques, Pseudetachea splendita. SIN. aixona.
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4.13. Amfibis, rèptils i altres animals
andragó (Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bdrà, Bell, Alqu, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Ador, Cas, Lloc, Vi, Fo, Pi, Ol; andregó: Tav, Bfró, Si, Barx,
Pra, Raf, Fo, Pma, Alf, Ròt, Almi, Lloc, Dai, Pi, Gua) Dragó, sauri de la
família dels gecònids, d’uns huit centímetres de llarg, de pell escatosa i de
color gris verdós, amb la part inferior del cos blanca. És la forma de la
Safor, la Marina Alta i Baixa i alguns pobles de la Ribera.771
ànec (Tav, Si, Ol) Espècie d’ànec silvestre. Vg. pato.
asserp (Bfró, Si, Pla, Barx, Ga, Bdrà, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo) Vg. serp.
“Asserp”, “asserp pudenta”,772 “aserp. Culebra”.773
auella (Ador, Almi, Vi, Fo, Gua) Ovella. Format a partir de la diftongació
auvella.
banya (Xco, Xsa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Bjó, Po, Pma, Ador, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Pi, Ol) Protuberància frontal que, generalment en nombre d’un
parell, posseeixen molts remugants, com els bous, les cabres, etc. (mapa
169). Mentre que tota la comarca manté banyes referit als tentacles del
caragol, a la Valldigna s’ha substituït totalment per qüernos quan és referit
a mamífers i, als altres pobles, totalment o parcialment. L’ALDC
cartografia aquesta divisió: quasi tot el País Valencià utilitza qüernos
referit a mamífers, llevat de xicotets illots, el més gran dels quals va de la
Marina Baixa a la meitat sud de la Safor.774 SIN. qüerno.
barraco (Pla, Barx, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó, Pma, Alf, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. mardà.
bonyígol (Bfró, Cas, Bjó) Bonyiga, excrement de bestiar oví.
budells (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Alqu, Almo, Real, Bjó,
Ador, Almi, Vi, Gua, Pi) Intestins. El sinònim ventresca coincideix amb el
que arreplega l’ALDC a Alzira i Alberic (la Ribera Alta), mentre que
butza és un possible mallorquinisme. L’està desplaçant el castellà tripa
(Bpa, Real, Ol). SIN. butza, ventresca.
burret (Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Bdrà, Bell, Raf, Po, Pma, Ador, Almi,
Lloc, Fo, Mi, Pi) Vg. ruc.
busarany (Si, Pla, Bdrà, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Almi, Lloc, Fo, Mi, Ol;
buserany: Pla, Alqu, Pi, Ol) Vg. musaranya.
butza (Ol) També la utilitza Mascarell (1977:233): “butza per entranyes,
budells: Les butzes del conill. El va desbutzar”. Els meus informants de
Vg. ALDC VII, resposta parcial 65; Garcia Perales (1995:499).
Grau Bono (1927:38), però serpeta (pàg. 36) com a insecte i (pàg. 38) com a tipus de
serp.
773 Esteve (1887:153).
774 ALDC VI, mapa 1306.
771
772
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Vilallonga només responen budells. És un possible mallorquinisme. Vg.
budells.
cabra muntanyesa (Tav) Cabra salvatge.
cabrit (Bfró, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Raf, Alqu, Almo, Real, Pma, Lloc,
Vi, Dai, Gua, Pi, Ol) Vg. xoto.
cacarejar (Valld, Xco, Xsa, Bell, Raf, Almi, Ol) Fer el seu soroll les gallines.
cagarrita (Almi, Lloc, Vi) Vg. cagarritó.
cagarritó (la Safor menys Almi, Lloc, Vi) Excrements de forma redona i
molt menuts, com ara els de les cabres. Humorísticament, també
anomenat, per semblança, olivetes del cuquello (Bpa, Raf, Po). SIN.
cagarrita.
camisa (Pla) Part externa de la pell escatosa de la serp, que muda cada cert
temps. SIN. pell.
catxap (Tav, Bfró, Si, Pla, Lloc) Cria de conill.
catxapera (Tav, Bfró, Pla, Lloc) Cau de conills, segons els informants,
aquell on pareix la femella.
cau (Tav, Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó,
Pma, Ròt, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Vg. jaç.
cerdo (la Safor) Porc. Aquest castellanisme ha desplaçat la paraula porc en
les persones majors, tot i que també s’utilitza porc, amb menys freqüència,
a Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bell, Almo, Pi.
cloquejar (Barx) Cantar fent cloc-cloc les lloques, les gallines que han post, les
oques, etc.
coç (la Safor) Coça, acció d’alçar i llançar violentament arrere una o les dues
potes posteriors, un cavall, un ase, un mul, etc. És més usual l’expressió
un parell de coces (Valld, Xco, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Almo, Real, Pma, Ador,
Alf, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua) que no el mot tot sol, en singular
o plural (coç: Tav, Xsa, Pra, Alqu, Gua, Mi, Pi, Ol; coces: Xco, Bjó, Ròt,
Vi).
conill (la Safor) Mamífer lagomorf de la família dels lepòrids (Oryctolagus
coniculus), més menut que la llebre i d’orelles i potes més curtes.
cullerot (la Safor) Amfibi anur que es troba en la fase de desenrotllament en
què és un animal aquàtic de respiració branquial, proveït de coa. Cullerot i
cullereta són le formes predominants en valencià meridional, mentre que
en central predominen cabot (i variants) i samaruc i, en septentrional, de
nou, cullereta. Els pobles del nord de la comarca marquen el límit cullerotcabot.775
desbutzar (Ol) Vg. desbudellar. A Piles anote desbutxat amb un significat
diferent: vg. butza.
775

Vg. ALDC VII, mapa 1610 i Escrivà Caudeli (1995:45, 48, 49).
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egua ['ewa] (Tav, Si, Pla, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Pma,
Ador, Almi, Lloc, Vi, Fo, Mi) Femella del cavall. Mot en procés de
substitució pel castellanisme iegua (Tav, Pla, Barx, Bpa, Raf, Alqu, Real,
Bjó, Pma, Cas, Lloc) o lleua (Barx).
encauar-se (Bfró, Lloc) Amagar-se en un cau, especialment un conill.
escagaixar-se (Grau, Bdrà, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Ador, Alf, Ròt Cas,
Lloc, Gua, Pi, Ol; descagaixar-se: Mi) Vg. esclafar-se.
esclafar-se (Tav, Si, Pla, Barx, Xco) No aguantar el pes, un ase (mapa 170):
“Pim, pom, pet, el burro que s’esclafa no val un gallet” (Pla). SIN.
escagaixar-se, espatarrar-se.
escurçó (Valld, Ga, Cas, Lloc, Vi, Fo) Rèptil ofidi de la família dels vipèrids
molt verinós (Vipera latastei).
esmunyir (Tav, Pla, Barx, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. munyir.
espatarrar-se (Bfró, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Almi,
Vi, Fo, Dai, Pi) Vg. esclafar-se.
fallega (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bdrà, Alqu, Pra, Almo, Real, Pma, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo) Excrements d’un animal lliure. S’aplica sobretot als
cagarritons de conill, també als excrements o les plomes d’aus (Xco,
Bpa). No sol aplicar-se als animals domèstics.
farèstic (Tav, Bfró; frèstic: Barx) Dit d’un animal salvatge, no domesticat,
feréstec: “furó frèstic” (Barx). Sovint també anomenat salvatge o serril.
fem (Tav, Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Bdrà, Bpx, Raf, Po, Fo) Conjunt
d’excrements dels animals domèstics, mesclats amb el seu jaç.
furonera (Xco, Xsa, Ga, Bjó, Almi, Gua) Vg. tirimbola.
fuserany (Tav, Mi; fusarany: Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Gua) Vg.
musaranya.
gambosí (Xsa, Alf, Ròt, Cas, Vi, Dai) Vg. musaranya.
ganao (la Safor menys Lloc, Vi, Fo) Vg. ramat.
gat salvat (Si, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Gua) Vg. gat sarval.
gat salvatge (Dai, Pi, Ol) Vg. gat sarval.
gat salvau (Bell) Vg. gat sarval.
gat sarval (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Po,
Vi, Fo) Gat cerval, espècie de la família dels fèlids (Felis sylvestris), paregut
al domèstic, però més massís i amb el pelatge de color crema amb
bandes fosques (mapa 171). SIN. gat salvat, gat salvatge, gat salvau.
gineta (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Bdrà, Bpx, Raf, Bjó, Po, Alf, Lloc, Vi,
Dai, Pi, Mi) Mamífer carnívor del subordre dels fissípedes i de la família
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dels vivèrrids (Genetta genetta), de pelatge terrós amb taques fosques, que
fa una forta olor de mesc.
granoc (Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Dai, Gua, Pi, Ol) Vg. renoc.
granot (Dai, Mi, Pi) Vg. renoc.
granota (la Safor) Terme que s’aplica a alguns amfibis de la subclasse dels
anurs.
grunyir (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Fer crits el porc. SIN. roncar.
guiripau (Valld) Als cinc pobles reconeixen el mot, tot i que dubten del
significat (a Tavernes i al Pla sembla que recorden que és un renoc).
Podria ser que antigament fera referència a una espècie de renoc, potser
més menuda que aquest.776 Tots ho associen a un conte, en el qual
sembla que s’ha fossilitzat el mot gràcies a la rima que apareixia en un
fragment d’aquest: “guiripau? Davant vau!” (Tav, Barx).777 Segons els
informants era el conte d’un guiripau i una rabosa (Tav) o un guiripau i un
animal farèstic (Bfró).
jaç (Tav, Bfró) Lloc on acostuma a dormir el conill. SIN. cau, xoça.
javalí (Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Raf, Almo, Bjó, Cas, Ol; xavalí: Xsa, Grau,
Ga, Bpa, Bpx, Bell, Ador, Almi, Lloc, Mi, Pi) Vg. porc javalí.
jònec (la Safor) Bou jove, de menys de dos anys.
llebra (la Safor) Llebre, gènere de mamífers rosegadors de l’ordre dels
lagomorfs i de la família dels lepòrids (Lepus sp), que tenen les orelles
llargues i amb la punta negra, les potes posteriors llargues i el pèl curt i
dens, de color terrós grisenc mesclat amb negre.
lletxigada [ʎei'γa] (Si, Barx, Xco, Xsa, Grau, Pra, Raf, Alqu, Almo, Pma,
Vi, Gua, Ol; llitxigada: Si, Pla, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Ròt, Cas, Lloc, Fo, Dai) Cria de conills; i, per extensió, un conjunt
Vg. Mascarell (1977:192) i Vilaplana (1988:48-51).
Coromines (1993:661) informa del mateix conte i mot: “A Barx replicaven sapo a la
descripció meva; però reconegueren, a pregunta directa, que «a voltes diem galipáw»
(1962): sembla, doncs, com si hi hagués hagut un corrent desaprovador. En fi, a Xeraco
i a Tavernes de Valldigna sorgí espontàniament la història reveladora, el conte de la
guineu (rabosa) i el garipáw, que es desafiaren a una correguda: «se situaren al llarg del
cós tots els “sapos” del terme: la rabosa és clar que corria incomparablement més, i
orgullosa es burlava cridant al competidor: garipáw!; i ho féu moltes voltes, però sempre
hi havia un sapo, més endavant que ella, que al seu crit de garipáw contestava váw, váw!;
fins que la rabosa esbufegant i desanimada, perdut l’alè, es declarà vençuda»”. La forma
verbal vau fa pensar al lingüista que és un conte occità que s’ha propagat fins a la Safor,
ja que cal arribar fins a l’extrem nord del Rosselló i fins a l’occità per sentir vau en
compte de vaig.
776
777
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relativament nombrós de cries d’una mateixa espècie o de xiquets. Vg.
llocada, niuada.
llobadeta [ʎoba'eta] (Tav, Barx) El DCVB defineix aquest mot com a
interrupció en un solc, en una cavada o en una pastura. Els informants li
donen un significat diferent: “una llobaeta de mosques” (grup de
mosques que vola junt, Tavernes); “ix una llobaeta de canyes” (un
conjunt de canyes en un lloc, Barx).
llocada (Bfró, Bpa) Conjunt de polls que naixen d’una covada de la lloca i,
per extensió, un conjunt relativament nombrós de cries d’una mateixa
espècie o de xiquets. Vg. lletxigada.
mamacabres (Bfró, Si, Barx, Xsa, Bpa, Pma, Ador, Cas, Almi, Lloc, Fo,
Dai) Saure lleugerament més llarg que la sargantana i de color més
verdós (Psammodromus algirus).
maneta (Tav, Bfró, Bell, Ol) Part inferior de les extremitats de davant d’un
porc. Vg. peuet.
mardà (Si, Ador, Ròt, Cas) Mascle del porc que no és castrat perquè és
destinat a fer procrear les femelles. SIN. barraco, mascle.
mascle (Barx, Cas, Fo, Dai) Vg. mardà.
maular (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Gua, Mi, Ol) Cridar, fer maulits, el gat. SIN. meular.
meular (Xco, Ador, Bjó, Pma, Cas, Vi, Dai, Mi, Pi) Vg. maular.
mix (Bfró, Pla, Barx, Xsa, Bdrà, Ga, Bell, Real, Pma, Ador, Alf, sovint en
diminutiu, mixet) Gat, en llenguatge familiar. També, mot per cridar,
carinyosament, un gat. En part substituït pel castellà minino (Ga, Bpa,
Bell, Raf, Pra, Ador). SIN. mixino, mixon, moixó.
mixino (Bfró, Si, Xco, Alf, Ol, sovint en diminutiu, mixinet) Vg. mix.
mixon (Tav) Vg. mix.
moixó (Tav, també moixon) Vg. mix.
munyir (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Real) Traure la llet d’una femella
prement-li la mamella. L’ALDC i l’ALPI mostren la distribució de la
parella munyir/esmunyir al País Valencià: de Simat cap al nord cap poble
utilitza esmunyir; a partir de l’Alqueria cap al sud alternen munyir i esmunyir.
La divisòria que passa per la comarca, doncs, separa dues àrees més
àmplies.778 SIN. esmunyir.
musaranya (Barx, Ador, Alf) Terme que s’aplica a qualsevol mamífer
insectívor de la família dels sorícids, de dimensions reduïdes, morro
allargat i punxegut, ulls molt menuts, amb glàndules de mesc per a la

778

ALDC VI (mapa 1388) i Garcia Perales (1995:75).
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defensa i molt actius. SIN. busarany, fusarany, gambosí, muserany,
talpó.
muserany (Si) Vg. musaranya.
mustela (Bfró, Si, Barx, Raf, Almo, Bjó, Cas, Vi, Alf, Pi) Mamífer de l’ordre
dels carnívors, de la família dels mustèlids (Mustela nivalis), amb el cap
allargat, potes curtes, rogenc i blanquinós, molt actiu durant la nit.
niuada [ni'wa] (Tav, Bfró, Xsa) Conjunt d’ous, ocells o altres animals petits
dins el niu. Vg. lletxigada.
orso (Tav, Bjó) Pronúncia general valenciana del mot ós.
ovella (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Alqu, Pma, Cas, Gua, Pi, Ol)
Mamífer remugant de la subfamília dels ovins i de la família dels bòvids
(Ovis aries).També s’hi utilitza el sinònim borrego (Tav, Bfró, Si, Xsa, Ga,
Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo, Bjó, Po, Pma Alf, Almi, Vi, Fo, Dai, Mi,
Pi, Ol).
pandoc (Xsa) Vg. renoc.
pato (la Safor) Terme que s’aplica a diverses aus de la família dels anàtids,
excel·lents nadadores, de potes curtes i de bec aplanat. Curiosament es
conserva el mot valencià ànec (Tav, Si, Ol) per referir-se a l’ocell silvestre.
Anote les espècies següents: coa de junc (Bpa), pato coll verd (pl. colls verds)
(Tav, Si, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Real, Ol), pato mut (Tav, Real, Fo),
pato parlaor (Tav, Fo), piuló (Grau, Almo) i sarset (Bpa).
peada [pe'a] (Barx) Ramat de mules: “una peâde matxos”.
pell (Si, Pra, Gua, Pi) Vg. camisa.
peuet (Tav, Bfró, Xsa, Bpa, Almo, Lloc, Pi) Part inferior de cada extremitat
de darrere d’un porc. Vg. maneta.
piular (Barx, Bpx, Mi) Cantar els ocells.
piuló (Grau, Almo) Au (Anas penelope) d’uns 46 centímetres, amb el cap
castany amb capell groc i el bec gris blavós.
polit (Valld, Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Au de
l’ordre dels fasianiformes, de la família dels meleagrídids (Meleagris
gallopavo), amb el plomatge bru bronzejat amb taques blanques, i el cap i
el coll coberts de carúncules roges (mapa 172). A Bdrà i Alqu també
s’usa polititot, paraula composta formada pels altres dos noms comarcals,
que era la utilitzada pels xiquets de més pobles per fer contestar aquests
animals (Ga, Gua, Mi). “Frig una altra gerreta de carn de pollastre o de
polit”. 779 Tant titot com polititot, formen un illot en el valencià meridional,
en què predominen polit, el mallorquinisme andià i el castellà pavo. Titot
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Sant-Celoni (2002:92).
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només reapareix a Tortosa i a Roquetes (el Baix Ebre), segons ALDC i
DCVB. També a Ribera d’Ebre.780 SIN. polititot, titot.
polititot (Bdrà, Bell, Raf) Vg. polit.
porc crespí (Tav) Gènere de mamífers de l’ordre dels insectívors, de la
família dels erinaceids, amb la part superior del cos recoberta de punxes
(Erinaceus europaeus, Erinaceus algirus).
porc javalí (Bfró, Pla, Xco, Bdrà, Bell, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Alf,
Ròt, Vi, Fo, Dai) Porc senglar (Sus scrofa). Els informants de Guardamar
l’anomenen porc salvatge. “Esplèndids caus de porcs javalins i de
raboses”.781 SIN. javalí.
pota (Bfró, Si, Xsa, Xco, Grau, Bpa, Raf, Real) Peu de la bèstia equina,
bovina, etc. És aquesta la definició que fa el lexicògraf de la Font
Francesc Ferrer Pastor al Diccionari General i el significat que li donen els
informants. Així, les extremitats dels animals s’anomenen pates (les d’aus,
rèptils, mamífers, també els animals equins i bovins), però només són
potes les parts inferiors de l’extremitat dels equins i bovins.782
primal (Si) “Anyell de dos anys que no arriba a tres […] a Simat de
Valldigna «el corder és primal fins als dos anys, després andosco fins a 3,
després tressenyo (1962)»”.783
qüerno ['kwεɾno] (Tav, Barx, Bell, Pma, Pi); ['kweɾno] (Bfró, Si, Pla, Xco,
Grau, Bpa, Alqu, Real, Bjó, Cas, Almi, Lloc, Vi, Mi, Ol) Vg. banya.
rabo (la Safor) Aquest castellanisme s’utilitza referit a mamífers i rèptils,
mentre que es conserva coa per parlar d’ocells i peixos.
ramat (Bfró, Lloc, Vi, Fo) Conjunt d’animals de la mateixa espècie que es
crien i es fan pasturar plegats. Aplicat al bestiar s’utilitza ganao a tots els
altres pobles, fins i tot a Ga, Pi, Ol, on algun informant utilitza
espontàniament el mot referit a ocells (perdius, tórtores, estornells). A la
Valldigna s’utilitza en la locució adverbial un ramat de, ‘molts’. SIN.
ganado.
rata penada [pe'na] (la Safor) Terme que s’aplica a qualsevol mamífer de
l’ordre dels quiròpters, entre els quals destaquen les espècies que
pertanyen a la família dels vespertiliònids.

Cubells (2009:347). A Alcalà de Xivert distingeixen el tito del titot. El segon és quan
s’ha fet més gran,Verge (2008:159).
781 Piera (1982:21).
782 Vg. ALDC VI, mapa 1364. A totes les comarques valencianes al nord de la Marina
Baixa pren aquest significat. En parla Eugeni Reig en l’article “Comentaris al Diccionari
Normatiu Valencià VII”: http://blogs.laveupv.com/espaicivic/blog/7337/comentarisal-diccionari-normatiu-valencia-vii.
783 DECLC VI, pàg. 811.
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renoc (Si, Almi, Lloc, Fo; ranoc: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Pma, Alf, Almi,
Lloc)784 Gripau, terme que s’aplica a diversos amfibis de la subclasse dels
anurs (mapa 173). Per alguns informants és sinònim de sapo mentre que
per a altres de Simat i Benifairó sembla que és Pelobates cultripes, que canta
de nit.785 L’ALDC no arreplega granoc enlloc més que a l’Alqueria. A més,
a Daimús, Miramar i Piles és granot, que coincideix amb el nom de la
granota a Mallorca (granot), tot i que podria ser també una reinterpretació
de renoc interferida per granota.786 SIN. granoc, granot, pandoc, sapo,
sapoviri.
roncar (Bfró, Xsa, Raf, Pra, Vi) Vg. grunyir.
ruc (Tav, Si, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Pra, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Cas,
Lloc, Fo, Dai, Gua) Cria de l’ase. SIN. burret.
sacre (Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bpx, Bell, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Pma, Ador,
Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Pi) Rèptil ofidi de la família dels
colúbrids (Elaphe scalaris) al qual s’atribueix falsament un alt nivell de
verinositat.787
sagantana (Fo) Vg. sagrantana.
sagrantana (Bfró, Bpa, Ga, Bdrà, Alqu, Almo, Real, Vi, Gua, Ol; sagrentana:
Almi) Sargantana, saure de la família dels lacèrtids, de dimensions
inferiors als fardatxos. SIN. sagantana, sagrintana, sagristana,
sangrentana, segrentana.
sagrintana (Bfró, també segrintana) Vg. sagrantana.
sagristana (Tav, també sigristana)788 Vg. sagrantana.
salvatxo (Grau, Alqu, Ador, Mi, Pi) Vg. sarvatxo.
sangrentana (Bell) Vg. sagrantana.
sapo (la Safor) Vg. renoc.
sapoviri (Grau, Ga, Bpx; sapo de viri: Bjó) Vg. renoc.
sarvatxo (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol;
servatxo: Tav, Bfró, Xco, Xsa, Real, Lloc, Almi, Ol) Terme que s’aplica a
diverses espècies de rèptils escatosos del subordre dels saures, família
dels lacèrtids (Lacerta sp).
segrentana (Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu,
Real, Bjó, Pma, Ador, Alf, Ròt, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; segrantana: Pla,
Barx, Raf, Almo, Po, Cas, Almi, Vi, Dai) Vg. sagrantana.

També a Barx segons DECLC VII, pàg. 88.
Grau Bono (1927:38), que distingeix “ranóch”, “sapo” i “granóta”.
786 Vg. ALDC VII, mapa 1611.
787 Grau Bono (1927:38): “sacre”.
788 Arreplega la forma vallera Grau Bono (1927:38): “sagristana”.
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sendera (Si, Barx) Xarxa que els caçadors posen a la boca del cau per agafar
els conills o llebres quan n’ixen per fugir del furó.
serrada (Si)789 Referit a perdius, vg. ramat.
serp (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol) Nom comú que es dóna als rèptils del subordre dels ofidis. SIN.
asserp. N’identifique el sacre, l’escurçó i els noms següents: serp pudenta
(Tav) o serp d’auia (Natrix natrix, Tav, Si, Barx, Grau, Ga, Bell, Pra, Almo,
Ròt, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol); serp xata (Pla); serp negra (Barx, Alf),
serp d’escalera (Alf, podria ser el sacre), serp secana (Bell, Pra, Gua, Mi), serp
boval (Bdrà, podria ser la serp d’aigua).
talpó (Bfró, Pra, Cas, Lloc, Pi, Ol; tarpó: Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Raf,
Almo, Bjó, Pma, Dai, Gua, Pi) 1 A pesar del que es podria esperar pel
nom, a la major part de pobles designa la rata d’aigua (Arvicola sapidus).
Només a Xeresa i Rafelcofer diuen els informants que és un talp (Microtus
duodecimcostatus), animal, d’altra banda, poc freqüent a la comarca.790 A
Xeresa anomenen l’altra rata de marjal. A Benifairó, Almoines i Beniarjó,
en canvi, identifiquen com a “talpó” la musaranya (a Beniarjó, però,
anomenen la rata d’aigua tarpó de marjal). Vg. musaranya.
teixó (Bfró, Pla) Mamífer carnívor de la família dels mustèlids, de cos
massís, coa i potes curtes i dits amb ungles fortes (Meles meles).
tirimbola (Tav, Si, Cas, Lloc, Vi; terimbola: Fo) Gàbia, caixeta o altre recinte
on es guarda el furó. A Bdrà i Pra l’anomenen gabieta. SIN. furonera.
titot (Grau, Ga, Alqu, Dai) Vg. polit.
topar (la Safor) Donar colps amb el cap els animals banyuts.
ventresca (Tav) Intestins del conill. Als altres pobles s’anomenen budells.
viri (la Safor menys Si i Xsa) Verí del gripau: “el verí (de xiquets en déiem
«viri») d’aquells galipaus cruels se l’empassaven ells mateixos d’un mal
glop”.791 Se suposa que el tirava per la boca si el miraven. Per als altres
verins s’ha generalitzat el castellà veneno. Viri també s’aplica a persones
nervioses. SIN. virus.
virus (Si) Vg. viri.
xarrac (Bpa) Nom d’ocell sense identificar que segons Villaplana (1988:132)
correspon al balquer o busquerot: au (Acrocephalus arundinaceus) semblant
a la xitxarra, però més gran, de bec llarg i fort, i cant estrident i ronc.
xèrrit (Barx) Femta del bestiar.
xoça (Pla) Vg. jaç.
Segons ALDC VII, mapa 1578.
Vg. Villaplana (1988:171).
791 Piera (2007:193).
789
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xoto (Tav, Si, Pla, Barx, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Fo, Mi) Cria de la cabra de pocs mesos d’edat. SIN. cabrit.
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4.14. Ornitonímia792
abellerol (Pla, Barx, Xsa) Au de la família dels meròpids (Merops apiaster),
amb el plomatge de colors vistosos i el bec molt llarg, que s’alimenta
principalment d’abelles i de vespes. SIN. ambellerol, bellerol.
àguila (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Terme que s’aplica a diverses aus de rapinya de
la família dels falcònids. SIN. àliga.
àliga (Si, Ga, Po, Lloc, Almi) Vg. àguila.
ambellerol (Bpx, Ol) Vg. abellerol.
ammerla (Si) Vg. merla.
anorella (Xco, Bdrà)793 Vg. oronella.
apalput (Pla, Barx, Xsa, Ròt, Cas) Vg. palput.
apaput (Pra, Alqu, Almo, Pma, Ol) Vg. palput.
aparput (Xco, Grau, Real, Bjó, Po, Ador, Almi, Lloc, Vi) Vg. palput.
aperdiu (Barx, Xco, Bdrà, Bell, Pra, Real, Bjó, Po, Ador, Lloc, Mi, Ol) Vg.
perdiu.
arpallot (Bpa) Em responen aquest nom quan pregunte per la falcia,
segurament per error. Segons Villaplana (1988:81) és el nom que
correspon a l’arpella: au de rapinya (Circus aeruginosus), que habita en
zones de mareny, d’aproximadament mig metre de llargària, i d’ales i cua
llargues.
barba-roja (Bdrà, Fo, Dai) Vg. pit-roig.
barbuejar (Gua) Vg. rumbejar.
becada [be'ka] (Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Pra, Alqu, Bjó,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Pi, Ol) Au de
l’ordre dels caradriformes, de la família dels escolopàcids (Scolopax
rusticola), amb el dors i les parts superiors de color castany, les parts
inferiors groguenques, i de bec llarg i molt sensible. A Guardamar també
anomenen la gallineta, que podria referir-se al bequet o a la bequeruda.
bellerol (Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Raf, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Almi, Lloc, Fo, Gua: vellerol: Mi) Vg. abellerol.
bellota (Si) Nom d’ocell molt menut semblant a les xeretes.

M’he guiat per asignar els noms populars a un nom científic en les descripcions que
donaven els informants, en un qüestionari en fotos que he utilitzat i, sobretot, en
Villaplana (1988) i DDAA (2014). El manual de Villaplana aporta noms comarcals d’
altres animals vertebrats.
793 També a Ador segons el DCVB.
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bequeruda (Cas, Vi, Gua) Au (Gallinago gallinago) de bec llarg, que habita en
marenys i terrenys pantanosos. Els informants la identifiquen per ser més
menuda que la becada però amb el bec més llarg i prim.
bequet (Bjó) Au (Lymnocryptes minima) que habita en marenys i terrenys
pantanosos. Els informants la identifiquen perquè s’assembla a la becada
però és més menuda.
biba-roig (Raf) Vg. pit-roig.
blanca (Ga, Bjó, Almi) Au (Pica pica) de color negre iridescent, llevat del
ventre i la zona mitjana de les ales, que són de color blanc.
brúfol (Valld, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi) Au de l’ordre dels estrigiformes,
de la família dels estrígids (Bubo bubo), amb els plomalls de les orelles
llargs, d’ulls grans i d’un plomatge lleonat rogenc, clapejat de burell
fosc.794 Fora de la Valldigna, la Vall del Vernissa i de Vilallonga (i de
Guardamar i la Font, on diuen bubo), l’única resposta que obtinc a la
comarca és el castellà buo.
brúfol marí (Si) Vg. mussol marí.
brúfol marjalenc (Tav) Vg. mussol marí. A Tavernes pot designar també
una persona grossa i massissa.795
bujar (Xsa, Mi) Vg. rumbejar.
cagamànecs (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pma, Ador, Alf, Cas,
Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Ol) Au de l’ordre dels passeriformes, de la
família dels túrdids, xicoteta i insectívora, inquieta i cantadora (Saxicola
rubetra), que es para al capdamunt de les branques ben ostensiblement i
mou la coa de dalt a baix nerviosament i ràpidament. En alguns pobles
apliquen aquest nom al pit-roig (Grau, Almo, Pi). Per la informació que
donen a la Font (“era el més xicotiu”) sembla que apliquen el nom a
Phylloscopus collybita.796
cagarnera (la Safor) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
fringíl·lids (Carduelis carduelis), d’uns 12 centímetres, de plomatge de color
castany clar, roig, blanc, negre i groc, molt apreciada pel seu cant.797 SIN.
carganera.
cap-roget (o cabet roget: Gua, Pi) Vg. pit-roig.
capsot (la Safor; també capsot carnisser a Pma, Almi) Au insectívora de l’ordre
dels passeriformes, de la família dels lànids (Lanius senator), amb el dors,
Grau Bono (1927:40): “brufol”.
L’última
informació
la
trac
de
http://www.einesdellengua.com/Fitxes/Textos/B/brufolmarjalenc.htm (consultat el
13-12-2012).
796 També asigna el nom cagamànecs a aquest ocell com a nom comarcal Villaplana
(1988:136).
797 Grau Bono (1927:40): “cagarnera”.
794
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les ales i la coa de color negrós amb taques blanques i les parts inferiors
blanquinoses. Anomenat també capsot carnisser a Pma i Almi: “els capsots
eren més malos que un trabuc. Agarraven un animalet i sa(p)s qué feen?
El clavaven dins de una punxa de un abre que tinga punxes i l’astiraven”
(Almi).
carganera (Pma) Vg. cagarnera.
caro (Pla, Barx) Au rapinyaire nocturna de la família dels estrígids (Strix
aluco), amb discs facials complets i plomatge burell. El seu mimologisme
és “Ja en tinc una! Ja en tinc dos! Ja no en tinc cap!” (Pla); “ja en tinc
una! Ja en tinc dos! Cucurrucucuc!” (Barx). Aquest mimologisme forma
part d’una rondalla, que coneixen al Pla com “el caro del Buixcarró” i
que es coneix arreu de les Comarques Centrals Valencianes.798
catastiu (Bdrà, Bpx, Almo, Bjó, Almi, Lloc) Vg. totestiu.
caüllada [kaṷ'ʎa]/ [kau'ʎa] (Valld, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra,
Almo, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol;
cagullada: Ador) Au de la família dels alàudids (Galerida cristata), granívora,
pareguda a l’alosa, amb un plomall erèctil i amb plomatge ratllat de color
falb. “la caüllà s’ha desaparegut. As posava allà (e)ls núgols i cantava i
cantava «xe! I on astà?». I mirant i mirant i mirant as tiraven, pom!, an
terra” (Xsa). “Xe! I on està?” és el mimologisme d’aquest ocell a Xeresa.
citró (Tav) Nom d’ocell que els informants descriuen com a semblant a una
perdiu per l’aspecte però de grandària inferior a un teuladí. Podria
tractar-se, pel nom, d’Anthus praetensis. Vg. sit.
coa (la Safor) Conjunt de plomes rígides inserides en el copró de les aus.
coa-roja (Si; caueta roja: Ol) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família
dels túrdids, d’uns 14 centímetres de llarg, de bec curt i de tarsos llargs i
prims (Phoenicurus ochruros), que viu principalment en la muntanya i té el
plomatge negrós amb una taca blanca en les ales i la coa i el copró color
rogenc. 799 SIN. cul-roig, pica-salses.
coeta (Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po,
Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Au de
l’ordre dels passeriformes, de la família dels motacíl·lids (Motacilla alba),
de color gris, negre i blanc per damunt i blanc per davall (mapa 174).800
El nom de Xeresa i Xeraco (tatina i tetina¸respectivament) és un
D’aquesta rondalla a la comarca tracta “El caro de Marxuquera”, de Selfa (2003:116117). Es pot llegir la versió de Xeraco en l’article anterior o en Campos, Iborra i Martí
(1995), escannejada pels autors ací: http://www.xeraco.cat/pac/06.pdf.
799 En realitat l’informant de Xeresa identifica com a “pica-salses” una foto de la coa
roja reial (Phoenicurus phoenicurus). El classifique, però, com a coa roja fumada
(Phoenicurus ochruros) seguint Villaplana (1988:142).
800 També Grau Bono (1927:40): “coeta d’all”.
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mallorquinisme que també es diu a pobles de les Marines i el Comtat.801
SIN. coeta d’all, senyoreta, tatina, tetina.
coeta d’all (Valld) Vg. coeta.
coeta groga (Pla, també coeta d’all groga) Au de l’ordre dels passeriformes, de
la família dels motacíl·lids (Motacilla cinerea), de color blau grisós per
damunt i groc per davall, i amb la coa més llarga de totes les cuetes.
còlbit (Pla, Barx) Au de l’ordre dels passeriformes i de la família dels túrdids
(Oenanthe leucura). A Pla i Barx també l’utilitzen en l’expressió “ser més
matiner que un còlbit”. SIN. culblanc, merla de coa blanca.
coll-roig (Mi) Vg. pit-roig.
colombaire (Bfró, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu,
Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Mi, Pi, Ol; columbaire: Tav, Gua, Alf) Persona que es dedica a la cria i
venda de coloms. SIN. colombari.
colombari (Si, Pla, Almi, Lloc) Vg. colombaire.
corb (Bfró, Bjó, Po, Ròt, Cas, Vi) Au de l’ordre dels passeriformes, de la
família dels còrvids (Corvus corax), de plomatge negre lluent, bec gros,
potes amb ungles fortes i coa unciforme.
corruquejar (Vi) Vg. rumbejar.
culblanc (Barx) Vg. còlbit.802
cul-roig (Lloc) Vg. coa-roja.
cuquello (Si, Pla, Barx) Au de l’ordre dels cuculiformes, de la família dels
cucúlids (Cuculus canorus), amb la gola i les parts superiors d’un color gris
blau i la coa llarga, arredonida i grisenca, tacada de blanc.
enganyapastors (Xsa) Au (Caprimulgus europaeus) d’aspecte general allargat,
plomatge gris fosc amb dibuixos negres i blancs, cap ample i aplanat i
bec molt menut, que s’alimenta dels insectes que atrapa durant la nit.
escabussó (Tav, Grau, Ol) Au de l’ordre dels colimbiformes, de la família
dels podicipèdids (Tachybaptus ruficollis), menuda, de color bru amb el dors
fosc i el ventre blanquinós.
esmerla (Barx) Vg. merla.
estornell (Tav, Bfró, Barx, Xsa, Grau, Bdrà, Pra, Alqu, Bjó, Po, Almi, Lloc,
Vi, Fo, Gua, Mi, Ol) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
estúrnids (Sturnus vulgaris), d’uns 21 centímetres, plomatge negre amb
reflexos verdosos i rogencs i pigallat de blanc, que vola en estols, sovint
de milers d’individus.
Veny (1978:237) a Tàrbena, Beltran (2005b:191) a l’Orxa i Beltran i Herrero
(2011b:138) per a les Marines. Vg. també ALDC VII, mapa 1589.
802 També l’arrepleguen l’ALDC a Simat (en la pregunta ‘oronella’, possiblement error) i
Grau Bono (1927:40).
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falcia ([fal'zia]: Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Real, Bjó, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol; [fal'sia]: Grau,
Ga, Bpx, Almo, Vi, Fo) Au de l’ordre dels apodiformes, de la família dels
apòdids (Apus apus), amb el cos en forma de fus, la coa i les potes curtes,
les ales llargues i estretes, en forma de falç, i el plomatge de color negre
amb una xicoteta taca blanca davall de la gola.
ferreret (Si, Pla, Barx) Vg. totestiu.
fotja (Tav, Mi) Au de l’ordre dels gruïformes, de la família dels ràl·lids
(Fulica atra), de color negre, amb el bec blanc i les potes verdes.
franceset (Xsa, Ga, Almo, Real, Bjó, Ol) Vg. lliueret.
gafarró (la Safor) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
fringíl·lids (Serinus serinus), d’uns 10 centímetres, de bec curt i cònic, de
color verd groguenc amb vires fosques la femella, i el pit, la gola i el
copró llisos, de color groc viu, el mascle.
gralla (Bfró, Si, Bpa, Vi, Fo) Au de l’ordre dels passeriformes i de la família
dels còrvids (Corvus monedula), de color negre, amb el bescoll i la regió
auricular d’un gris pissarrenc.
guala (Bfró, Pla, Grau) Vg. guatla.
guatla (la Safor) Au de l’ordre dels gal·liformes i de la família dels fasiànids
(Coturnix coturnix), de formes arredonides i de color terrós llistat d’ocre i
de negre. Els mimologismes de la guatla a la Safor són “blat barat!” (Si,
Xsa, Pma, Alf, Lloc), “huit per huit!” (Grau), “set per huit” (Gua),
“palpa-la!” (Bdrà, Almo, Real, Ròt, Cas, Fo), “guatlarà!” (Pra, Dai, Gua,
Ol), “guatlalà!” (Ga), “gualpatà!” (Bjó, Pi). SIN. guala.
guatla maresa (Pi) Au (Crex crex) d’un color gris negrós, amb el cap i el pit
grisencs.
judia (Bjó, Gua) Au limícola (Vanellus vanellus), d'uns trenta centímetres, de
color negre verdós iridescent i blanc, amb un vistós plomall negre
vertical en la part superior del cap, típica de zones agrícoles.
liberal (Xsa; lliberal: Ròt) Vg. lliueret.
lliueret (Pla) Au de l’ordre dels passeriformes i de la família dels fringíl·lids
(Carduelis spinus), de color groc verdós llistat de taques terroses, amb la
barbeta, una part de les ales i la coa negres. Villaplana (1988:155) també
arreplega com a noms comarcals gabatxet, xiuet i trulix. SIN. franceset,
liberal, lluïset.
lluïset (Ol) Vg. lliueret.
martinet (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Almo, Bjó, Pma, Alf, Ròt,
Cas, Almi, Dai, Gua; martí: Barx; martinet pescador: Si) Vg. passa-rius.
merla 1 (Tav, Bfró, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell,
Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Au de l’ordre dels passeriformes i de la
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família dels túrdids (Turdus merula), de plomatge negre (la femella el té
bru) i bec groc. SIN. ammerla, esmerla. 2 (Xsa, Bjó, Alf) merla de coa
blanca Vg. còlbit.
moixa (Valld, Bpa, sovint moixeta) Au de l’ordre dels estrigiformes, de la
família dels titònids (Tyto alba), de color castany daurat i blanc i que
s’alimenta de xicotets rosegadors.803 És el nom que pren l’ocell en una
franja que comprén la meitat sud del valencià central (segons l’ALDC,
entre Torís i Alfafar, al nord) i arriba a alguns pobles septentrionals del
valencià meridional (Simat i Sallent, a l’ALDC). SIN. òbila.
mussol (la Safor) Au de l’ordre dels estrigiformes, de la família dels estrígids
(Athene noctua), d’aspecte rodanxó, de color terrós i blanc, sedentària i que
s’alimenta de xicotets vertebrats i insectes.
mussol marí (Barx, Xsa, Lloc) Au de l’ordre dels estrigiformes, de la família
dels estrígids (Asio flammeus), amb taques en les parts superiors de color
bru roig i amb llistes brunes. SIN. brúfol marí, brúfol marjalenc.
nanorella (Xsa, Bpa, Dai, Mi) Vg. oronella.
òbila (Si, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi,
Ol) Vg. moixa. També s’utilitza, de forma metafòrica, per referir-se a
persones encantades, distretes (Almo, Po): “¿Que no em sents, òbila
encantada?”.804
oronella (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real,
Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol)
Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels hirundínids (Hirundo
rustica), de coa notablement forcada, amb les parts superiors de color
blau fosc i les inferiors blanquinoses (mapa 175). La variant aronella
coincideix plenament amb la que l’ALDC arreplega a Alaró i Sineu
(Mallorca).805 El DCVB només arreplega aquesta variant a Ador (on
només em responen oronella) i a Mallorca, cosa que fa pensar que aronella i
nanorella podrien ser dos mallorquinismes. SIN. anorella, nanorella.
oronet (Bjó, Pma, Ador, Alf, Almi, Lloc) Oronella cuablanca (Delichon
urbica). Els informants la identifiquen com una espècie d’oronella més
xicoteta que la normal.
paixarell (Mi) Vg. patxarell.
pajarell (Ol) Vg. patxarell.
palput (Bfró, Si, Barx, Ga, Bell, Alf, Dai, Gua, Mi, Pi) Au de l’ordre dels
coraciformes, de la família dels upúpids (Upupa epops), de color bru rosat,
També li dóna aquest nom Grau Bono (1927:40).
Pascual (1986:61).
805 ALDC VII, mapa 1591.
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ales i coa ratllades de blanc i negre i cresta llarga erèctil en forma de
palmito (mapa 176). En tot el valencià central predomina palput, forma
minoritària en valencià meridional. La presència d’una àrea de
palput/apalput al nord i al centre de la Safor cal interpretar-la com a
continuïtat del subdialecte veí.806 El seu mimologisme és “apalput! No
puc! No puc!” (Barx, Pma). SIN. apalput, apaput, aparput, paput,
parput.
pap-roig (o papet roget: Pra) Vg. pit-roig.
paput (Tav, Real, Pra, Almo, Pma, Fo) Vg. palput.
parput (Bpa, Bdrà, Bpx, Real, Bjó, Almi, Lloc, Vi) Vg. palput.
parrupar (Ol)807 Vg. rumbejar.
passa-rius (Tav; passa-rios: Si) Au de l’ordre dels coraciformes, de la família
dels alcedínids (Alcedo atthis), amb el dors d’un color blau verdós, el
ventre castany i les potes roges. Villaplana (1988:110) també arreplega
blavet com a nom comarcal del passa-rius. SIN. martí, reiet.
patxarell (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Mi, Ol; patxerell: Bell, Pra, Alqu) Au
de l’ordre dels passeriformes i de la família dels fringíl·lids (Acanthis
cannabia), amb les parts superiors de color castany fosc i les ales i la coa
vorejades de blanc, gregària i molt apreciada pel seu cant com a au de
gàbia. SIN. paixarell, pajarell.
pebe-rogero (Cas; pebe-rotxero: Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Ròt; peperogero: Bjó, Pma, Ador; pepe-roig o pepe-roget: Real) Vg. pit-roig.
perdiu (Tav, Si, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Bjó, Pma, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol)
Au de l’ordre dels gal·liformes i de la família dels fasiànids (Alectoris rufa),
de plomatge conspicu, de color gris rogenc, blanc, negre i roig, molt
apreciada com a peça culinària de caça. SIN. aperdiu.
picardó (Mi) Au del gènere Porzana que els informants descriuen com a
semblant a una foja però més menuda.
pica-salses (Xsa) Vg. coa-roja.
pinsà (Valld, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Almo, Bjó, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Mi, Pi, Ol) Au de l’ordre
dels passeriformes i de la família dels fringíl·lids (Fringilla coelebs), d’uns 15
centímetres de llargada, de plomatge castany al dors, de color gris blavós
al cap i amb dues barres blanques a les ales. SIN. pinsac, pinsat.
pinsac (Raf, Alqu) Vg. pinsà.
Vg. ALDC VII, mapa 1597. Les excepcions a DDAA (2014:90-91) són comptades:
Guardamar del Segura i algun poble de l’Alt Vinalopó
807 Segons Beltran (2005b:174).
806
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pinsat (Ador)808 Vg. pinsà.
pita-roget (Tav, Bfró, Si, Barx) Vg. pit-roig.
piti-roig (Po) Vg. pit-roig.
pit-roig (Raf, Almo; pirroget: Ol; pitet-roget: Valld, Vi) Au de l’ordre dels
passeriformes i de la família dels túrdids (Erithacus rubecula), amb el pit i el
front de color taronja viu i les parts superiors gris oliva, fortament
territorial i que habita tant als boscs com als jardins (mapa 177). SIN.
barba-roja, biba-roig, cap-roget, coll-roig, pap-roig, pepe-rogero,
pita-roget, piti-roig, roget, titi-roig.
polla (Tav, Bfró, Xsa, Grau, Ga, Bjó, Cas, Lloc, Mi, Ol) Au de l’ordre dels
gruïformes i de la família dels ràl·lids (Gallinula chloropus), de color
negrenc i blanc, amb el bec roig i groc i les potes verdes.
reiet (Mi, Ol) Vg. passa-rius.
remugar (Barx, Alf, Fo) Vg. rumbejar.
roget (Alqu, Alf, Almi, Lloc) Vg. pit-roig.
rondejar (Xsa, Pi) Vg. rumbejar.
roqueret (Si, Pi) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
hirundínids (Delichon urbica), pareguda a l’oroneta, però amb el copró
blanc. SIN. roquet.
roquet (Barx) Vg. roqueret.
rossarda (Bell, Almo, Ador, Lloc, Mi) Au vagament similar al tord
(Cercotrichas galactotes), d’uns quinze centímetres de llargària, cua molt
llarga, en forma de ventall, i de color rogenc amb taques blanques i
negres.
rossinyol (Tav, Barx, Xsa, Pma, Alf, Almi, Lloc, Mi) Au de l’ordre dels
passeriformes, de la família dels túrdids (Luscinia megarhynchos), amb les
parts superiors de color bru rogenc i les inferiors més clares, fortament
territorial i que s’alimenta de cucs, xicotets insectes i aranyes, apreciada
pel cant del mascle.
rumbar (Bfró, Si, Pma, Ador) Vg. rumbejar.
rumbejar (Tav, Pla, Xsa, Grau, Bdrà, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Ròt,
Cas, Almi, Lloc, Dai, Mi, Pi)809 Parrupar els coloms, especialment el
colom quan vol atraure la coloma. SIN. barbuejar, butjar, corruquejar,
parrupar, remugar, rondejar, rumbar.
senyoreta (Gua) Vg. coeta.
sit (sovint sitet, Tav, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Almo, Real,
Bjó, Ador, Vi, Dai, Gua, Mi) Terme que s’aplica a diverses aus de la
Alcover arreplegà pinsà a Ador (Vg. Quaderns de camp, http://espm.iec.cat/qcalcover/).
809 També la Font segons Beltran (2005b:174).
808
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família dels emberízids, de l’ordre dels passeriformes. Segons Villaplana
(1988:120, 136), també a la titella (Anthus praetensis) i a diversos
mosquiters. Per extensió, es pot aplicar a persones (vg. apartat 4.1.). SIN.
sita, sitró, sordeta, tita.
sita (Fo)810 Vg. sit.
sitra (Xsa) Ocell sense identificar que podria ser Anthus pratensis.811 Vg. sit.
soliguer (la Safor) Au de la família dels falcònids (Falco tinnunculus) amb el
bec i les ungles negres i forts, plomatge tacat al mantell i una ampla
banda a la coa. S’ha produït una etimologia popular a partir del fet que
siga un ocell solitari: “sempre va a soles, no el voràs en companyia.
També es diu soliguer a persones sense amics” (Po).
sordeta (Barx) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
motacíl·lids (Anthus pratensis), amb el plomatge ratllat de color marró.
Aquest nom ha estat assenyalat com a mallorquinisme lèxic de la Marina
Alta.812 SIN. sit.
tastastiu (Xco, Xsa, Grau, Bell, Ador, Pi) Vg. totestiu.
tatastiu (Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Pma, Alf, Ròt, Cas, Vi,
Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Vg. totestiu.
tatina (Xsa) Vg. coeta.
taularí (Tav, Xsa) Vg. teuladí.
terreola (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Alf, Lloc, Gua;
terriola: Xco, Bdrà, Bjó, Pma, Ròt; tarriola: Dai; terrola: Mi) Vg. terrerola,
torrodana.
terrerola (Tav, Pi, Ol) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
alàudids (Alauda arvensis), xicoteta, de color terrós i pit clar, que fa niu en
terra, sovint en els camps de cultiu, i que emet en ple vol un cant llarg i
musical. El seu mimologisme és “collins! Que matí! Que matí! T’has
quedat ahí?” (Tav). Vg. terreola, torrodana.
tetina (Xco) Vg. coeta.
teuladí ([teṷla'i]: Si, Pla, Xco, Ga, Bell, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma,
Ador, Alf, Cas, Ròt, Vi; [taṷla'i]: Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga,
Bpa, Bpx, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Alqu, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Au de
l’ordre dels passeriformes i de la família dels ploceids (Passer domesticus),
de color castany amb zones grises, negres i blanques, els mascles, i
grisenques, les femelles, i de bec fort i un poc corbat a la punta. SIN.
taularí, teulat.
teulat (Lloc, Almi) Vg. teuladí.
Segons Beltran (2005b:195).
Vg. Villaplana (1988:120) i DDAA (2015:104).
812 Vg. DDAA (2014:104-105).
810
811
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tita (Ol) Vg. sit.
titi-roig (Bell) Vg. pit-roig.
torcàs (Tav, Bfró, Pla, Xco, Grau, Pra, Almo, Real, Bjó, Pma, Ador; turcàs:
Bfró, Si, Barx, Xsa, Bdrà, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Gua, Pi, Ol; tortasso:
Ol, torcasso: Ol) Au de l’ordre dels columbiformes, de la família dels
colúmbids (Columba palumbus), de color gris blavós, les parts inferiors més
clares i faixes blanques a les ales, que habita als boscs i també en parcs i
jardins. Només anote aquest nom castellà a tota la Safor, cap dels
genuïns que es conserven en altres comarques.
tord (Tav, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Raf, Pra,
Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo,
Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
túrdids (Turdus philomelos), que té les parts inferiors de color blanc rossenc
i llistades de taques negrenques, amb el mascle molt cantador i apreciat
com a au de gàbia. A Llocnou esmenten el tord negre, que segons
Villaplana (1988:126) es refereix a l’estornell.
torrodana (Barx) Nom d’ocell, possiblement Petronia petronia.813 Vg.
terrerola.
tórtola (Tav, Pla, Xsa, Grau, Bpa, Pra, Alqu, Bjó, Alf, Ròt, Cas, Almi, Fo,
Gua, Mi, Pi, Ol) Au de l’ordre dels columbiformes, de la família dels
colúmbids (Streptopelia turtur), de color castany amb taques fosques, amb
el cap gris rosat, blanc i negre i la coa negra.
totestiu [totas'tiṷ] (Tav, Bfró, Pla, Po, Ol) Au de l’ordre dels passeriformes,
de la família dels pàrids (Parus major), amb el cap negre, les ales blanques i
un pitet negre molt característic, amb un cant de notes pures i dring
metàl·lic (mapa 178). Els mimologismes d’aquest pardalet a la Safor
coincideixen amb el seu nom (llevat dels llocs on l’anomenen ferreret, que
recorren a “totestiu”). En alguns pobles, al nom de l’ocell, afigen “ja ve
l’estiu! Totastiu! Totastiu! Totastiu!” (Barx), “tastastiu! Tastastiu! Que ja
ve l’estiu” (Xco), “tastasiu! Tastasiu! Que no em trobes el niu!” (Ador),
“catastiu! Catastiu! Ja estem en l’estiu!” (Almi), “tatastiu! Ja ve l’estiu”
(Gua, Mi). Es creu que canta quan ve la calor o el mal oratge. SIN.
catastiu, ferreret, tastastiu, tatastiu.
verderol (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Pma, Ador, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi,
Pi, Ol; verderola: Pra) Au de l’ordre dels passeriformes, de la família dels
fringíl·lids (Carduelis chloris), de color verd, amb el copró groguenc, les
vores de les ales i la coa grogues i el bec blanc.
Vg. DDAA (2014:98 i 153) i Villaplana (1988:152). Segons la primera obra també
podria ser Alauda arvensis.
813
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xareta [a'ɾeta] (Tav, Bfró) Vg. xereta.
xareta del cabet negret (Tav) Au de l’ordre dels passeriformes, de la
família dels sílvids, de mida xicoteta, potes i coa llargues i plomatge poc
vistós (Sylvia atricapilla).
xera, xereta ['eɾa], [e'ɾeta] (la Safor menys Tav, Pla, Xco); ['εɾa] (Xco)
Au de la família dels sílvids, molt cantadora i comuna als jardins, els
cultius i els boscs poc densos (Hippolais polyglotta), de color cendrós, molt
cantadora, semblant a la cagarnera, però més xicoteta. 2 Genèric per a
qualsevol ocell molt menut del qual no se sap el nom.814 SIN. xareta,
xerna.
xerna ['εɾna] (Pla, Barx) Vg. xereta.

814

Així ho fan saber els informants i ho deduïsc de Villaplana (1988:133-135).
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4.15. Ictionímia
abadejo [aba'eo] (Si, Pla, Barx, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Ròt, Pma, Ador) Peix
(Gadus morhua) molt utilitzat en usos culinaris. SIN. badejo.
aladroc (la Safor) Peix de l’ordre dels clupeïformes, de la família dels
engràulids (Engraulis encrasicholus), que té el dors blavós, els flancs platejats
i el morro prominent. En procés de substitució pel castellanisme boqueró
(Pla, Raf, Real) o bucaró (Tav), especialment quan són fets en vinagre.
aleta (la Safor) Terme que s’aplica a cadascun dels apèndixs membranosos
que tenen els peixos i altres animals aquàtics.
amploia (Mi, Pi) Peix teleosti (Clupea sprattus), amb el dors blau verdós, els
costats i el ventre de color platejat i una llargària que oscil·la entre els 8 i
els 12 centímetres, similar a la sardina, però més menut i de carn més
delicada. També amploia a Dénia i a Cullera segons LMP (531).
anguila (Tav, Pla, Grau, Bpa, Bell, Raf, Pra, Bjó, Pma, Cas, Lloc, Vi, Gua,
Mi, Pi, Ol) Peix teleosti (Anguilla anguilla), de l’ordre dels anguil·liformes,
de 20 a 70 centímetres de llarg, àpode, de pell esvarosa i carn comestible,
que remunta els corrents d’aigua dolça, però que penetra en el mar per a
criar.
atun (Pla, Barx, Ròt, Cas, Lloc, Almi, Vi, Dai) Vg. tonyineta.
badejo [ba'eo] (la Safor menys Pla i Ga) Vg. abadejo.
barb (Pla, Pma, Cas) Peix de l’ordre dels cipriniformes (Barbus bocagei), de
cos esvelt, amb un parell de barbes sensorials molt aparents a banda i
banda de la boca i amb l’aleta dorsal curta.
bessugo (Tav, Bfró) Vg. tonyineta.
bonyítol (Tav, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bpx, Bell, Raf, Pra, Alqu, Almo,
Po, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi, Ol; bonyito: Bfró, Real; bonito:
Tav, Pla, Bjó, bonítol: Grau, Mi) Peix de l’ordre dels perciformes, de la
família dels escòmbrids (Sarda sarda), de cos fusiforme, amb el dors de
color blau fosc i el ventre blanc.
bóta (Tav, Bfró, Pla, Si, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Almo, Bjó, Po)
Recipient de fusta de forma cilíndrica destinat a contindre sardines (mapa
179). SIN. casco.
budells (Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Pra, Almo, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Pi) Budells del peix. Mot en procés de
desplaçament pel castellà tripes (Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa,
Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf,
Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol). SIN. butza,
ventresca.
butza (Raf) Vg. budells.
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cabut (Lloc, Vi, Fo) Nom de peix utilitzat per a bollir, possiblement Peix
Trigla lucerna), que té el cap protegit per una cuirassa òssia amb agullons
en els opercles i les aletes pectorals en forma de ventall, de trenta a
quaranta centímetres de llargària, de colors variats i molt vius, abundant
pel roquer, l’alguer i les sapes de la costa, on es pesca preferentment pel
mes de juliol. SIN. juriola.
cama (Ga, Dai) Cada tentacle del polp.
capellà (Pla, Bdrà, Pra, Po, Pma, Lloc, Gua, Mi) Peix de l’ordre dels
gadiformes i de la família dels gàdids (Micromesistius poutassou), que se sol
conservar sec i salat.
carranc (la Safor) 1 Terme genèric que s’aplica als crustacis decàpodes
pertanyents a la secció dels braquiürs i a algunes espècies pertanyents a la
dels anomurs, amb el cefalotòrax molt més ample i aparent que
l’abdomen i amb el primer parell de potes de grans dimensions i en
forma de pinça. 2 carranc de riu (Tav, Ol) Terme genèric que s’aplica als
crustacis decàpodes macrurs del gènere Astacus.
casco ['kaʃko], ['kaʃko], ['kasʃko] (Barx, Grau, Pra, Alqu, Raf, Real, Pma,
Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Vg. bóta.
cavalla (Valld, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Gènere de
peixos teleostis de l’ordre dels perciformes, de la família dels escòmbrids
(Scomber sp), amb l’aleta caudal molt escotada i dues aletes corporals
dorsals, molt apreciats per la carn.
clòtxina (la Safor) Mol·lusc lamel·libranqui de l’ordre dels filibranquis, de la
família dels mitílids (Mytillus sp), de color negre, que forma colònies
sobre les roques, s’alimenta de plàncton i és molt apreciat com a
comestible. Actualment en procés de substitució pel castellanisme mejilló,
especialment si són en conserva o de procedència forastera. Al Grau
també s’anomenen musclo, mot que segons LMP és viu també en els
mariners entre Girona i Castelló i entre Dénia i Alacant.815 SIN. musclo.
coa (la Safor) Aleta caudal. Està sent desplaçada pel castellanisme cola.
dalfí (Real, Pi, Ol) Vg. galfí.
desbudellar (Si, Pla, Xsa, Gua) Llevar els budells d’un animal, especialment
d’un peix. També, llevar els budells (Bpa, Pra, Pma, Ador, Lloc). En procés
de substitució per destripar o llevar les tripes. SIN. desbutzar, netejar.
dorada [do'ɾa] (Barx, Grau, Raf, Pra, Real, Ador, Lloc, Vi, Fo, Pi) Peix de
l’ordre dels perciformes, de la família dels espàrids (Sparus aurata), amb el
cos alt i comprimit, el dors gris clar i els flancs platejats, una banda
daurada entre els ulls i una gran taca fosca sobre l’opercle.
815

Vg. Colomina (1991:250), LMP 704.
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eriçó [aɾi'so] (Tav, Bfró, Barx, Xco, Xsa, Bpa, Raf, Real, Pma, Ròt, Lloc,
Gua, Mi, Ol) Terme que s’aplica a qualsevol equinoderm de la classe dels
equinoïdeus, eriçó de mar. Diversos informants responen el castellà eriço.
escurçana (Dai, Mi, Pi) Peix semblant a una rajada que podria ser del
gènere Dasyatis.
esparralló (Gua, Mi, Pi) Peix (Diplodus annularis) de color verd en l’esquena i
blanc en els flancs, amb una taca negra en forma d’anell en la base del
peduncle caudal. Metafòricament es pot aplicar el nom del peix a
persones en l’expressió “estar més flac que un esparralló” (Gua).
galfí (Tav, Grau, Pma, Mi) Terme que s’aplica a diversos cetacis del
subordre dels odontocets que pertanyen a les famílies dels delfínids, dels
delfinaptèrids i dels platanístids, dofí. Actualment la denominació
popular valenciana està sent substituïda pel castellanisme delfí (Tav, Barx,
Xsa, Bpa, Raf, Almo, Bjó, Pma, Cas, Vi, Fo). SIN. dalfí.
golfàs (Grau) Peix teleosti (Pomatomus saltatrix), amb dues aletes dorsals,
de color verd blavós i blanc, depredador, pelàgic i difícil de capturar.
juriola (Grau) Vg. cabut.
lapa (Grau) Gasteròpode marí (Patella sp), amb la closca aplanada, sense
orifici i sense estrat de nacre, que viu aferrat a les roques de la costa,
petxelina. A la Marina són petxelida (i variants), forma que sembla general
entre Dénia i Alacant segons LMP, mentre que lapa és el nom que
aquesta arreplega de lèxic obté entre Cullera i Borriana, cosa que
connecta amb el resultat del Grau.
llissa (Tav, Grau, Ol) Peix de la família dels mugílids (Chelon labrosus),
d’aspecte de fusell, amb el cap pla i dues aletes dorsals molt separades.
lluç (Tav, Grau, Bell, Vi, Dai, Pi) Peix de l’ordre dels gadiformes i de la
família dels gàdids (Merluccius merluccius), de forma esvelta, boca fesa i de
color gris terrós al dors i platejat als flancs i al ventre.
medussa (Tav, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Real, Bjó, Vi, Gua, Pi, Ol) Tipus
d’organització que presenten els cnidaris. Al Grau i a Daimús
l’anomenen moca, nom prou escampat per la zona costanera
valenciana.816 SIN. melussa, moca.
meixeruc (Xsa) Vg. samaruc.
melussa (Barx, Grau, Raf, Alqu, Almo, Pma, Lloc, Fo, Mi, Pi, Ol) Vg.
medussa.
milà (Ol) Peix semblant a la rajada que podria ser la milana (Myliobatis
aquila).
moca (Grau, Dai) Vg. medusa.
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Vg. LMP, 735.
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moixú (Xsa, Grau, Bjó, Fo, Mi) Peix blau molt menut que es venia
antigament i s’utilitzava per fer truites, coques, etc. Segons els informants
de la Font eren cries d’aladroc i sardina. També Mascarell (1977:234) a
Vilallonga: “moixum per aladroc, per morralla (de peix)”. Sembla més aïna
el que en altres comarques anomenen moixó (Atherina mochon), com
arreplega Grau Bono (1927:38): “pececillo [nom en castellà] ― Stherima
mochon. Cuv ― Moixo” o Esteve (1887:155): “moixó ó moixonet,
Atherina mochon, Cuv”. “Espencat, bonyítol al forn, aladroquet, moxu [sic]
o gambeta del pla amb bledes”, [a l’Alqueria].817
moll (Tav, Grau, Bpa, Bell, Pra, Bjó, Alf, Lloc, Fo, Dai, Mi) Terme que
s’aplica a les dues espècies d’aquest gènere de peixos de l’ordre dels
perciformes, de la família dels múl·lids (Mullus sp), que té dues aletes
dorsals i la caudal molt escotada, de coloració variable amb una franja
roja.
mòllera (Bell, Lloc, Mi) Peix (Gadus minutus capelanus) de cos alt, barbeta en
la mandíbula inferior i de color groguenc i blanc.
musclo (Grau) Vg. clòtxina.
netejar (Tav, Bfró, Pla, Xco, Xsa, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Bjó, Po, Ador, Almi,
Dai, Mi, Pi) Referit al peix, vg. desbudellar.
pagell (Fo, Mi; patxell: Tav, Xsa, Grau, Po, Pma, Ròt, Fo, Gua) Peix
comestible (Pagellus erythrinus), de perfil cefàlic inclinat, color roig rosat i
mucosa bucal negra, que habita en els fons de roca pròxims a la costa
palada (sovint en diminutiu: paladeta: la Safor menys Pi; pelà: Pi) Peix de
l’ordre dels pleuronectiformes (Citharus linguatula), amb el cos recobert
d’escates grans, rostre punxegut i ulls separats per una crosta òssia.818
palometa (Alqu, Ador, Fo)
palomina (Pi)
petxina (la Safor) Terme que s’aplica a diversos mol·luscs de la classe dels
lamel·libranquis. També hi ha la variant petxinot (Mi) referida a una
petxina llarga.
polp (Tav, Ga, Po, Dai, Pi) Terme genèric que s’aplica als mol·luscs
artròpodes de la família dels octopòdids, bentònics, lleugers, amb huit
braços caçadors i ambulatoris, que canvien de color i expulsen núvols de
tinta com a defensa.
rajada [ra'a] (Valld, Xco, Xsa, Grau, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Ròt, Cas, Lloc, Vi, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Peix selaci
del subordre dels batoïdeus (Raja alba), conegut també amb els noms

817
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Tormos (1998:s/n).
Grau Bono opta per palaia, nom que rep aquest peix a Cullera, entre altres.
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d’escrita blanca i rajada blanca, de rostre llarg i punxegut i de cos aplanat en
forma de disc romboïdal.
rap (Tav, Pla, Grau, Bpa, Pma, Vi, Mi) Gènere de peixos de l’ordre dels
lofiformes, família dels lòfids (Lophius sp), de cap voluminós i aplanat,
ulls grans i pell nua i amb un agulló darrere de cada aleta pectoral.
rata (Raf, Fo) Peix perciforme (Uranoscopus scaber), de cap voluminós proveït
d’espines, ulls mòbils situats en la part superior del cap, boca ampla i
supina, amb plaques dèrmiques fortes i aletes pectorals grans.
samaruc (Si, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bell, Raf, Pra, Real, Bjó, Fo, Mi, Pi;
[ama'ɾuk]: Gua) Peix molt menut (Valencia hispanica). També aplicat a
«‘cosa o moneda de valor exigu’: “el pobre: no té un samaruc” (1962)».819
Segons un informant de Xeresa el nom local és meixeruc. SIN. meixeruc.
sardinola (Gua) Cria de la sardina.
sorell (Tav, Barx, Xco, Xsa, Grau, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Po, Ador,
Fo, Gua) Peix de l’ordre dels perciformes, de la família dels caràngids
(Trachurus trachurus), amb la línia lateral rivetejada d’escudets ossis, el dors
gris verdós o blavós i el ventre platejat.
taconet (Tav) Part de la coa de la carn de la tonyina salada. Sembla que és la
mateixa que Bpa, Raf, Fo anomenen coeta.
tenca (Tav, Pla) Peix d’aigua dolça de l’ordre dels cipriniformes (Cyprinus
carpio), de cos comprimit lateralment i recobert d’escata gran. En altres
llocs és anomenat carpa.
tollina (Tav, Bfró, Xsa, Ga) Vg. tonyina.
tonyina (Si, Pla, Barx, Xco, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Raf,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Teleosti de l’ordre dels perciformes, de la família dels
túnids (Thunnus thynnus), amb el dors blau fosc i el ventre platejat, de cos
poderós, depredador actiu i amb la carn agradable i nutritiva que es
consumeix fresca o en conserva. SIN. tollina.
tonyina de sorra (o tollina de sorra, Bfró, Pla, Grau, Bpa, Bdrà, Pra, Alqu,
Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ròt, Almi, Lloc, Fo, Gua, Mi, Pi) Saladura que
es fa amb la part de la panxa de la carn de la tonyina, també anomenada
sorra.
tonyina de tronc (Bpa, Alqu, Almo, Alf, Vi, Fo, Gua, Pi) Saladura que es fa
amb el tronc de la tonyina, que té un color rojós. A Real, Bjó, Po, Pma,
Dai l’anomenen tonyina roja i a Miramar, roseta o rosseta.
tonyina negra (Si, Barx, Xco, Xsa, Ga, Bpa, Bell, Raf, Alqu, Almo, Real,
Bjó, Pma, Ròt, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi, Ol) Saladura poc
greixosa feta amb la carn de la tonyina.
819
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tonyineta (Si, Xco, Xsa, Grau, Bell, Raf, Pra, Alqu, Real, Po, Pma, Ador,
Alf, Pi, Ol; tonyineta en oli: Ga, Bpa, Bdrà, Almo, Bjó, Po, Fo, Gua, Mi)
Tonyina en conserva (mapa 180). L’única resposta que obtinc a Tav i
Bfró és bessugo (que és el nom de la conserva de tonyina encara que no
corresponga a aquest peix); a Pla, Barx, Ròt, Cas, Lloc, Almi, Vi, Dai,
atun. A la resta de pobles s’estan introduint els castellanismes i en molts
alternen tonyineta (i variants) i atun (Xco, Xsa, Ga, Bpa, Alqu, Pma, Dai,
Ol). SIN. bessugo, atun.
trèmol (Gua) Vg. vaca.
tremolosa (Grau) Vg. vaca.
vaca (Xsa, Dai) Peix selaci torpediniforme (Torpedo sp), notable per les
descàrregues elèctriques amb què es defensa o ataca. Esteve (1887:153)
distingeix “baca […] Torpedo narcae” i “baca tremoladora, ó tremolina […]
Torpedo galvanii”. SIN. trèmol, tremolosa.
ventresca (Tav) Budells del peix. SIN. budells.
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4.16. POSSIBLES MALLORQUINISMES
Com hem vist en la introducció, el contingent illenc fou important entre la
població que repoblà la Safor al segle XVII després de l’expulsió dels
moriscs. El parlar d’aquelles persones ha deixat rastre en el parlar actual,
cosa que ha estat molt estudiada a la Marina Alta i Baixa però poc en altres
comarques. Alguns dels mallorquinismes identificats a la Marina són
presents també a la Safor, que presenta un grapat de coincidències amb el
parlar illenc que podem atribuir als colons siscentistes mallorquins i
eivissencs.
El primer que va parlar de mallorquinismes a la comarca que estudie
és Colomina (1985), que destacava la mallorquinitat lingüística de la Marina
Alta, la Marina Baixa i alguns llocs de la Safor: la Font i Vilallonga. Hi
estudiava dos possibles mallorquinismes de la Marina que també són
presents a la Safor: les confusions de vocals pretòniques aa i ee
(andragó/andregó, segrantana) i la pronúncia pa[]arell a Gandia (cosa que
relacionava amb l’africament de /ʃ/ en [] a Gata i a Murla).
Posteriorment Torres Garcia (1994) publicà unes pàgines sobre la
mallorquinitat de la parla de Xeraco. Hi afirmava que els processos de
repoblació de la Safor i la Marina Alta van ser semblants, per la qual cosa el
parlar podria formar una unitat com a conseqüència d’un anivellament
lingüístic. Així mateix, assenyalava Gandia com a excepció dins la comarca,
ja que ha estat impermeable als mallorquinismes. Hi identificava com a
influència balear la vacil·lació d’aa i ee àtones (segrentana, nevâ ‘navada’,
llengonissa, raseret, astar, aspitjar, anguany, ancara), l’absència de iod (axader,
baxes, ‘aixader’, ‘baixes’) o el nom del poble (Xeraco i no Xaraco).
Vicent Beltran, en canvi, ha remarcat la diferència entre la parla de la
Marina Alta i la de la Safor: “els parlars septentrionals de la Marina —amb el
centre desplaçat a Tàrbena— poden considerar-se clarament una subvarietat
de la llengua catalana diferent del valencià general parlat a la Marina Baixa,
l’Alcoià, el Comtat, la Vall d’Albaida, la Costera, la Safor i part de la
Ribera”.820 Ara bé, “la comarca de la Safor també és un dels reductes
lingüístics més mallorquinitzants”. En són prova l’absència de iod davant la
consonant prepalatal fricativa sorda —ba[ʃ]ar—, la neutralització en alguns
pobles de la vocal de l’article masculí (al i as) i de pronoms solts o combinats
(ma’n vaig anar), “hereues de la vocal neutra que hi dugueren els illencs”.
Unes altres vacil·lacions de aa i ee també són freqüents als mateixos llocs:
llengonissa, segrentana, nevâ o la pronúncia treure, com en català oriental. Quant
al lèxic, destaca espitjar, tetina o frigola, alguns d’ells amb una distribució
820

Beltran (2011:254).
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geogràfica reduïda. Igual com Torres, identifica Gandia com a lloc poc
mallorquinitzat.
Finalment, Mas i Lloret (2012:232-236) dediquen una part del seu
estudi sobre Xeresa a la influència de la població mallorquina en la parla
local. A les característiques assenyalades per altres autors afigen algunes
confusions vocàliques més, com r[a]dó, el predomini de la e en casos de
fonosintaxi d[e]·cí (d’ací), els mots escarrifar, treure, ascarpó, tatina o expressions
com en pinta en ample. Indiquen també que no es fa afèresi de a- i algunes
altres característiques fonètiques, lèxiques i fraseològiques.
4.16.1. Possibles mallorquinismes a la Safor
4.16.1.a. Fonètica: vocalisme
És un mallorquinisme evident treure (Xsa): la forma general en català
occidental és traure i la de l’oriental, treure. Diversos pobles de la Marina Alta,
el Comtat i la Marina Baixa pronuncien aquest verb amb [ε], treure, com a les
Illes Balears, cosa que representa un illot dins el valencià general traure.
També ho podria ser meular (Xco, Ador, Bjó, Pma, Cas, Vi, Dai, Mi,
Pi): a Mallorca i Menorca alternen miular i meular. L’ALPI no arreplega cap
meular al PV i l’ALDC, només, a Tàrbena, Beneixama, Montesa, Fondeguilla
i Vilafranca del Maestrat. També es diu meular en alguns pobles de la Marina
(enfront d’uns altres que fan miular o maular). No es pot descartar, però, la
possibilitat que meula haja pres la ['ε] de l’onomatopeia que representa el crit
del gat: m['ε]u (Raf, Dai, Mi).
La confusió de les aa i les ee en posició àtona no és estranya en el
bloc occidental, que manté la diferenciació de timbre. El que sí que destaque
és la major vacil·lació en alguns pobles i contexts i la presència de l’al·lòfon
[ǝ]. En primer lloc, en alguns mots en posició inicial ([a]nguany, [a]ncara,
[a]star), usuals a la Marina i la Safor (hi hem afegit els casos d’[a]ntre o
ancabant). També en clítics (els articles i els pronoms el, els, i els pronoms em,
et, es, els i ho [eṷ]). Ja hem vist que el canvi /e/> [a] en aquestes paraules no
afecta tota la comarca, sinó sobretot Tav, Bfró, Si, Xco, Xsa, Dai, Gua i, en
menor grau, a Barx, Bpa, Mi, Pi, Pra, Raf i Vi. Beltran assenyala que “és
només propi del parlar de la Marina Alta i de la Safor, dins del conjunt
valencià, i indubtablement és un dels elements fonètics que més el
caracteritza i l’identifica”.821 També afecta els clítics l’obertura en
determinades combinacions proclítiques de pronoms: me’n vaig> ma’n vaig.
S’ha destacat aquesta pronunciació almenys a Tàrbena, Llíber, Xaló,

821
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Pedreguer, Gata i Benimaurell.822 L’obertura afecta també Bfró, Xco, Raf,
Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi.
Cal esmentar algunes altres confusions d’aa i ee pretòniques gens
habituals al territori valencià: per exemple, mots com caregol (Barx, Pma,
Ador, Vi, Gua, Mi, Pi), andregó (Tav, Bfró, Si, Barx, Pra, Raf, Fo, Pma, Alf,
Ròt, Almi, Lloc, Dai, Pi, Gua), llegostí (Bfró, Si, Pla, Barx, Pra, Po, Vi) o
r[a]dó (Xsa) (‘caragol’, ‘dragó’, ‘llagostí’, ‘redó’).823 És semblant el cas dels
adverbis devant, derrere (raere a Gandia i al Grau) i demunt.
També es produeixen coincidències entre la Safor, les Marines i les
Illes Balears en les oo i les uu. Són els casos d’assimilacions com restoll>rostoll
i renyó>ronyó, que tret del nord del País Valencià només es documenten entre
la Marina Baixa i la Safor (vg. els mots en els apartats de lèxic).
Podrien tindre origen exogen els casos nombrosos d’afèresis,
abundància que es repeteix a la Marina Alta i a les Illes Balears (vg. apartat
2.1.2.i), per bé que les paraules afectades no siguen les mateixes i que siguen
menys nombroses que a la comarca del sud.
La Safor actua com la Marina en els casos de contacte de vocals en
fonosintaxi (Vg. apartat 2.1.2.m). En contacte d’/-e/+/a-/ predomina la [e]
en tots els pobles: d[e]·cí, d[e]·lcoi, d[e]·nar, qu[e]·vien (d’ací, d’Alcoi, d’anar, que
havien)… En alguns pobles també es produeix en e+u: de (u)na part, escriure
(u)na carta; e+o: de (o)n va, tot i que en aquests predomina el manteniment de
les dues vocals.
4.16.1.b. Fonètica: consonantisme
L’absència de iod davant /ʃ/, pronunciació majoritària a la comarca (vg.
apartat 2.2.4.c.), també ha estat assenyalada com a mallorquinisme de la
Marina i la Safor: “La pressió del mallorquí siscentista hi deu haver estat
decisiva, tenint en compte que a totes les comarques veïnes la pronúncia de
la iod és general”.824 Això no obstant, cal considerar que l’àrea on desapareix

Beltran (2011:39).
L’ALDC VII, mapa 1547, només arreplega ll[e]gostí (o variants però amb [e]) a Xàbia
i l’ALPI (494) només a Beniopa i a Benialí (la Safor i la Vall de Gallinera). Cap dels dos
atles no anota cap car[a]gol en cap poble valencià (ALPI 490 i ALDC mapa 1564, si bé
en el mapa 25, ‘els rissos’, anota caregol a la ciutat de València); dels pobles on l’ALDC
arreplega dragó (resposta parcial 65), només hi ha la variant amb [e] pretònica als dos
pobles de la Safor que enquesta: l’Alqueria i Simat.
824 Beltran (2011:57).
822
823
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la /j/ és molt més vasta que les Marines i la Safor, cosa per la qual convé
considerar amb cautela la influència mallorquina.825
Vicent Beltran ha identificat com a mallorquinisme la pronúncia
capet, pròpia d’alguns pobles de la Marina Alta i de Tàrbena. No he localitzat
aquesta variant a la Safor, però sí que hi són presents els diminutius anàlegs
foquet i lloquet (vg. apartat 2.2.2.e.). El diminutiu fo[k]et no és usual en valencià:
tant és atribuïble a la influència mallorquina com a una regularització dels
diminutius afavorida per la pronúncia lloquet, que sembla que té més
extensió.826
En els estudis sobre el parlar de les Marines s’ha explicat l’elisió de
la semiconsonant /j/ en posició intervocàlica “amb la simplificació
produïda en menorquí i, en menor mesura, en mallorquí en casos com fuia >
fua i paia > paa”.827 La pèrdua de /j/ en imperfets, més freqüent a la Safor i
la Marina que en altres comarques, no es pot atribuir directament a aquesta
confusió, ja que és general al País Valencià en el verb fer>fea.828 Caldria
estudiar els casos de Foes (<Foies, Si) o espaet (espaiet) amb més informació
que la que dispose sobre la distribució de la iod al País Valencià (vg. apartat
2.2.9.k).
4.16.1.c. Morfosintaxi
També deuen ser mallorquinismes les locucions a balzem (la Font i Tàrbena,
segons Colomina),829 ‘abundosament, a desdir’ i en pinta en ample (Xco, Xsa)
‘de bat a bat’, mallorquinisme també present a la Rectoria i la vall d’Ebo.830
S’ha assenyalat la repoblació mallorquina per explicar que a la Marina estiu i
hivern vagen precedits de la preposició de, cosa que també esdevé a la Marina:
d’hivern, d’estiu: Barx, Xco, Xsa, Grau, Bpa, Bpx, Bell, Pra, Alqu, Real, Bjó,
Po, Pma, Alf, Ròt, Fo, Gua, Pi. El fet que aont i avont siguen presents només
a Xeraco i a Xeresa, respectivament, fa pensar en Mallorca i Menorca, on es
pronuncien igual com a Xeresa. També podrien ser mallorquinismes la
freqüència del sufix -idat a Xeresa, els locatius al capdemunt, al capdevall (Xsa,

Vegeu Veny i Pons (2007-47): part de la Safor, la Marina, la Vall d’Albaida, part del
Comtat i de l’Alcoià cap al sud formen una àrea prou vasta on no es pronuncia el so [j]
abans de [ʃ].
826 Per exemple, a Canals, vg. Sancho (1995:184).
827 Beltran (2011:67).
828 Vg. les dades de Perea (2001) arreplegades per Alcover a principi del XX.
829 Colomina, (1986:672).
830 Beltran (2011:239).
825
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segons Mas i Lloret), al capdedalt/al capdebaix (Pra) o les expressions a tall de,
a roll i a remeus, tot i que caldria estudiar-los bé per confirmar-ho.831
4.16.1.d. Lèxic i semàntica
Són diverses les coincidències amb la Marina i les Illes Balears que no
documente en altres llocs propers. En els apartats anteriors he identificat els
casos següents: andoiar (Tav), ba (Tav, Ròt), bruixeta (Xco, Xsa),832 desbutzar i
butza, la substantivació del mot daixò, despellissar (Fo, Xsa), encaradís (Ol),
escarrifar (Xsa), espitjar (amb el significat ‘empentar’, Barx, Xco, Xsa, Grau,
Ga, Bpa, Bell, Pra, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas,
Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi), ganjol (Fo, Ol, també Bell, Dai; ganjolera:
Barx), guiato (la Safor), frígola (Vi) i frigola (Barx, Xco, Xsa, Ga, Bdrà, Almo,
Real, Pma, Ador, Fo, Ol), maleit (Si), nanorella (Xsa, Bpa, Dai, Mi) i anorella
(Xco, Bdrà), pebre (‘pebrera, pimentó’, Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa,
Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx, Almo, Real, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua,
Mi), pebre bo (Si, Xsa, Raf, Alqu, Real, Bjó, Po, Cas, Ròt, Vi, Fo, Dai, Gua,
Mi, Pi), pellastre (Alqu, Gua), revetxí (Xsa, Bpa, Pra, Mi), sordeta (Barx), tallanàs
(Mi), tetina i tatina (Xco, Xsa), ullol (Bfró, Si, Pla, Barx, Cas, Almi), veïnat
(‘veí’, Xco, Bpa, Bdrà, Pra, Real, Bjó, Ador, Lloc, Gua). Arraïl (i variants) és
la forma majoritària a tot el País Valencià: l’única àrea extensa d’arrel la
formen la Safor i la major part de pobles veïns i les Marines, cosa que fa
pensar que la població mallorquina va ser decisiva en aquesta solució actual.
Unes altres coincidències entre la Safor i les Illes Balears que he assenyalat i
que caldrà estudiar amb més deteniment per saber si són d’origen mallorquí
són dauat, enllibit, eixugamans, espallucar, entaular, granot i granoc i ramassar.833
4.17. POSSIBLES ITALIANISMES I PROVENÇALISMES
L’altre col·lectiu forani que va destacar entre els repobladors van ser els
genovesos. Dels pobles que coneixem que van aportar pobladors, sembla que
devia ser de llengua occitana Vilafranca de Mar i la resta, de llengua italiana

Segons el DCVB remeu sembla el mimologisme del gat a Mallorca. Cal tindre en
compte anar a remeumeu a Benilloba segons ALPI 752.
832 Segons Pellicer (2004:85).
833 Lloret i Mas (2012:236) també anoten dissabte i dilluns com a la vespra i l’endemà d’un
festiu (els meus informants no ho reconeixen) i fer la pell.
831
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lígura. Caldrà deixar per més avant l’estudi de possibles italianismes (i
occitanismes), camp poc explorat en la bibliografia que conec. 834
La situació geogràfica dels pobles que van rebre població genovesa
em fa pensar que aquest col·lectiu degué deixar menys rastre lingüístic que
la baleàrica: mentre que els illencs estaven presents per tota la comarca, els
genovesos es concentren en pocs pobles. A més, alguns dels pobles de la
Marina Alta i Baixa o del Comtat que tenien percentatges alts de
mallorquins no tenien una bona comunicació amb els pobles veïns; els
pobles amb genovesos de la Safor no estan gens aïllats, sinó que se situen en
una zona ben comunicada, plana i envoltada de pobles a poca distància. En
resum: l’anivellament lingüístic hauria d’haver tingut molta més intensitat a
Benipeixcar o a Miramar que no a Tàrbena o la Vall de Gallinera. La
proximitat de la Marina i la presència de mallorquins en aquesta comarca i la
Safor podria haver afavorit una aproximació del parlar, en canvi, a ambdues
comarques, que afavorira els mallorquinismes, però no les particularitats
dels genovesos.
S’ha identificat com a italianisme l’estructura condicional amb dos
verbs en imperfet d’indicatiu (si no ho havia llevat, no havia pogut entaulellar-lo).
S’han llançat hipòtesis sobre la italianitat del nom del vitet a Oliva i Piles
(vetorino), dels figatells835 o la interjecció catso, que compartim amb italians, si
bé juga contra la hipòtesi en l’última paraula l’extensió geogràfica del mot.
4.18. CASTELLANISMES I ARAGONESISMES LÈXICS
Com a llengües veïnes, el català, el castellà i l’aragonés s’han interferit des de
ben antic. L’aragonés, al País Valencià, va ser decisiu durant el procés de
repoblació que començà al segle XIII. Alguns dels aragonesismes que
arreplegue són: borrego, brullo, cego, coixo, corder, gemecar, llanda, pando, romero,
xulla i possiblement curro.
La influència del castellà sobre la llengua dels valencians és més
forta des del segle XV i, sobretot, des del XVI i XVII fins als nostres dies.
Alguns mots com loco, rato, puesto, cuidar, burro, matxo, assustar, pués, después,
antes, hasta o entonces es documenten per primera vegada en aquest període.
D’ençà de la pèrdua d’Almansa la nostra llengua ha estat perseguida
per les autoritats, que han imposat el castellà mitjançant lleis i decrets, en els
Van ser un col·lectiu també important a l’Illa Plana, on han deixat alguns mots
estudiats per Segura (2003:298). També ha estudiat alguns genovesismes F. X. Llorca
Ibi.
835 Segons Soler i Moscardó (2009:91) són els figatelli de Gènova, Còrsega i Sardenya.
Coromines (entrada fetge) hi veu un mossarabisme.
834
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estaments superiors (església, exèrcit, administració), a l’escola… Això ha
afavorit l’entrada i l’assentament de nous castellanismes: xispa, agüelo, ganao,
palmito…
És en aquest context que hem d’entendre, per exemple, que a la
Valldigna (i en menor mesura a la resta de la Safor) s’usen sistemàticament
els noms dels mesos en castellà (enero, setiembre, di[s]iembre…).836 Els
informants ja en coneixen alguns en valencià, segurament fruit del
redreçament lingüístic començat en l’últim terç del segle XX fins a
l’actualitat, però en aquests casos es produeixen confusions i
hipercorreccions. També diuen en castellà les estacions de l’any diferents
d’estiu i hivern. L’ALDC encara va arreplegar els noms tradicional primavera
d’hivern (Si, Alqu) i primavera o primavera d’estiu (Alqu), si bé la primera ja
alternava amb otonyo.
Alguns castellanismes presenten variació comarcal: Tavernes,
Benifairó i Simat utilitzen el castellà barato mentre que la resta de la Safor
utilitza barat (que alhora podria ser una adaptació del castellà).
En alguns casos, segons l’informant o el poble, he pogut sentir tant
la forma interferida pel castellà com la patrimonial valenciana:
castellanisme
abejorro
acatarrat
a gates

mot patrimonial
sinònim o
quasisinònim
borinot
afònic
a gatameu/ a
gatameus…

alacena

aparador

al biés

de biaix

Alicant, alicantí

Alacant, alacantí
cametes al coll,
camelletes al
coll...

als hombros
andàmit

bastiment

antes

abans

castellanisme
iglésia
iunque
jeringuilla (planta)
llovisnar
lucero/lucero de
l’alba
mançanilla

mot patrimonial
sinònim o
quasisinònim
església
encrusa
vara de sant
Josep
plovisnar,
gotinyar, cerndre
estrela del dia
camamirla

mariquita

gallineta cega

mecedora (amb
dos arcs
concaus a terra)
mejilló

balancí (amb
quatre peus a
terra)
clòtxina, musclo

El mateix ocorre, almenys, al Baix Vinalopó (Segura 2003:223,230) i en valencià
central (Gimeno 1993:30).
836
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a ras de
arrojar
atun, bessugo
auelo/auelet
bavero
barato
bessito

arran de
ratlla de sant
Martí
provocar, vomitar
tonyineta
flare
pitet
barat
ba

bissagra

frontissa

boqueró
botella
buho
cadera
camí de
Santiago

aladroc
barral
brúfol
ruc (cria o ase
xicotet)
ballador de l’anca
camí de sant
Jaume

campanillo

picot

cerdo

porc
porquet de sant
Antoni

arco iris

burro

cerdet

monte

muntanya

muletes

closses

mústio
nudillo
ola
orégano
ou fregit
panyal
palmito (per a
ventar-se)
pàrpado
pata
pato (domèstic)
pavo
pepino
(cogombre)
pepita (de
meló)837
plaia

pansit
junta
aona, agona
orenga
ou caigut
bolquer
ventall (per a
ventar el foc)
pestanya
pota
ànec (silvestre)
orellal (amb
forma de cercle)
polit, titot
colombro (meló
verd)
llavor/pinyol
(d’altres fruites)
platja, mar

prenda

penyora

pendiente

cerquillo,
flequillo

franja

quadrilla

colla

cigarra

xitxarra

qüerno (de
mamífer)

banya (de
caragol)

ciempiés

centcames, mare
de leacrà, mare de
cent cames

rabo, cola

coa

pruna (roja)

raio

rellamp

ordi (Hordeum
vulgare)

ramerio

brosta

guix (de sastre)

ret

xàrcia ['saɾsia]

ciruelo/ciurelo
(groc)
civada
(Hordeum
vulgare)
clarión/ tissa

El DCVB arreplega pepida a Menorca amb el mateix significat i no relaciona el mot
amb el castellà.
837
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(d’escola)
cobre
colmena
colúmpio
cóp
costra
delfí
de par en par

coure
buc
engronsadora
volva ['bolva]
['bɔlva]
crosta
galfí
de bat a bat, de
pinta en ample

retrete
sima
suero

comú
avenc
soligot

surdo

esquerrer

susto
tabic

sortit
barandat

telaranya

taranyina
guix

desmellussar
(l’abadejo)

esgarrar, espencar

tissa (o clarión)

dispensa

rebost

tomillo

iunque
escarxa
paletilla

enclusa
rosada blanca
espatla

fregido,
mullarengue

mullador,
mesclat, fregit

tripa
uelo, auelo
uno
veneno (diferents
del del gripau o
renoc)

ganao
grifo
hevilla (de la
corretja)
hombro
iema (de l’ou)
iema (d’un
vegetal)

ramat (sovint usat
com a quantitatiu:
un ramat de)
aixeta
sevilla (<sivella,
per tensar una
corda)
muscle
rovell
borró, grum,
animeta

frigola,
tomanil/timó,
frígola
budell, butza
iaio
u/un
viri (de gripau o
renoc)

xaleco

jupetí

xispa
xurro,
mediamanga,
mangotero
yegua
yugo

purna
fava, munta i
calla, fava, fava a
la paret…
egua
jou

xarco

bassa, clot

Uns altres castellanismes que arreplegue (sense voluntat exhaustiva)
són: almacent, amanéixer (arribar algú a un lloc), andespués, aunque, avio, barro
(gra), canonsillo/ cansonsillo, callo, cocodrilo, despepitar-se, duendo, endoquinar, frito,
làbio, manco, mantecado, marron, matxo, monyo, mústio, para (preposició), parauiero,
pessunya, pico, pilotero, pués, quarto, recién, reso ['rεzo], rípio, safero, servilleta,
sisquera, sin embargo, tio, tovillo, volantí, xorro.
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4.19. PREFERÈNCIA DE GEOSINÒNIMS
Aplegar/arribar: Predomina aplegar (sovint plegar) a tota la Safor sobre
arribar, que és testimonial: no aplega a fer saó, ham plegat a netejar-la
amb cendra, vam plegar a la Vall, no aplegarà hasta la vellea, hasta ací
ham aplegat!
Posar/ficar: A Tav, Barx, Bpa, Bdrà, Bell, Raf, Pra, Gua, Mi, Pi
predomina posar sobre ficar; a Bfró, Si, Pla, Grau, Cas, hi ha més
presència de ficar que de posar: Alternen a Bjó, posem pebrella a les
olives (Tav), al xiquet li hem ficat Andreu (Pla).
Volta/vegada: Tots els pobles fan servir volta, a voltes, etc., però a
Bfró, Si, Xsa, Grau, Bdrà, Vi, Dai no anote cap vegada. Només
predomina vegada a Ga, Bpx, Raf, Almi:838 moltes voltes el sent
cantar, a voltes ho fan en Punt Dos.
Dur/portar i endur-se/emportar-se: Alternen dur/portar, endur-se/emportarse a la Safor. Se la va endur/ se la va emportar, porta oli/dus i hau
voré, la falda que duc, el blanquet només porta que sal.

838

Segons l’ALDC també es diu vegada a Simat.
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5. CONCLUSIONS

El parlar de la Safor s’insereix plenament dins el valencià meridional no
alacantí. És una de les comarques septentrionals d’aquest subdialecte i queda
sota la influència de diferents àrees lingüístiques: el valencià central influeix,
sobretot a la Valldigna, en la relativa força del passat simple i en alguns mots
(moixa ‘òbila’, bufa, ventador, purna, safareig ‘bassa’, bessugo…). Algunes
isoglosses del subdialecte veí pel nord arriben més avall encara (purna, romero,
palput, tarquim…). De fet, la coincidència amb el valencià central és evident a
Gandia, el Grau i Benipeixcar, on s’ensordeixen les sibilants (però no es
confonen les b/v); també alternen darrere i raere a Gandia. D’una altra banda,
influeix el valencià de la Costera i la Vall d’Albaida, especialment, al Pla de
Corrals (palloc de dacsa, velarització en verbs, significativa en el present de
tindre, ser, vindre, poder), i a la Vall del Vernissa (teulat ‘teuladí’, xanglot, androna,
ll[a]passa, pàssia, roget ‘pit-roig’, engarbuller ‘esbarzer’, couia ‘coïa’…). Alhora, el
valencià comarcal (en alguns casos el d’uns pobles, no tots) presenta
diversos trets coincidents amb el parlar mallorquinitzant de la Marina Alta
(obertura de /e/ en clítics, en combinacions de pronoms febles, en mots
com encara, enguany, caregol, lèxic com espitjar, escarrifar, veïnat…) i amb el de les
Illes Balears que no comparteixen les Marines (anorella, pebre, pebre bo…).
Aquesta influència no s’observa només en els pobles meridionals de la Safor
que fiten amb la Marina, ja que, com s’ha vist, la presència de mallorquins i
eivissencs al nord de la comarca va ser important.
No tot són isoglosses que agermanen els pobles de la Safor, per
separat, amb el parlar de les comarques veïnes: també hi ha línies que
separen amb prou fidelitat la comarca de bona part dels pobles veïns
(pallorfa-palloc/pallot, presència de geminades, xinxa, xinglot…) i d’altres
isoglosses que abracen grups de pobles de la comarca i els diferencien dels
altres: la Valldigna, la Vall de Vernissa, Gandia i l’àrea d’influència, els
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pobles de la Falla (Daimús, Guardamar, Miramar i Piles) o, fins i tot,
Vilallonga o Oliva (la darrera sola o amb Piles).
Queda per aclarir la influència de la població genovesa (de qui
podria procedir la formació d’oracions condicionals amb dos verbs en
pretèrit imperfet d’indicatiu i, fins i tot, els mots figatell i vetorino). Del francés
s’ha pres via (<‘bille’), nom de les boletes de jugar a la Font d’en Carròs,
arreplegat segurament dels contactes d’aquest poble amb França i Alger.
Alguns castellanismes han anat penetrant en les darreres
generacions. Tant és així que en molts casos estan encara generalitzant-se
entre la població de més edat, que conserva amb més o menys força les
formes genuïnes. Els processos de canvi lingüístic actuals van imposant les
formes forànies (o mots genuïns que coincidisquen amb aquestes). Tot això,
però, no lleva que siga un parlar fortament arrelat, genuí, ric i digne.
Com pot observar-se en l’apartat cartogràfic, la Safor presenta una
riquesa lèxica i lingüística sorprenent, tot i que és percebuda per la major
part d’informants com a comarca amb una uniformitat dialectal forta.
Vejam, com a resum, algunes de les característiques més destacades
que s’han estudiat en les pàgines anteriors:
5.1. CARACTERÍSTIQUES DEL PARLAR DE LA SAFOR
5.1.a. Fonètica
Vocalisme
 Palatalització (amb distribucions variades, però present a tota la
comarca) de a>ε en contacte amb palatals: ll[ε]pis, ll[ε]stima, x[ε]biga,
X[ε]tiva/ Eix[ε]tiva, j[ε]ssina…
 Pronúncia amb [e] de cerdo, Llorenç i pac['e]ncia. Vacil·lació en altres
mots acabats en -ència, amb tendència a obrir en cultismes.
Vacil·lació en molesta (i a Oliva, cont[ε]sta).
 Pronúncia amb [o] de cobre, sobre, com, no i pou.
 Assimilació /e/>[i] en deixar en pobles d’interior (Pla, Lloc, Almi), a
Gandia i al Grau; a Lloc, Ga i Grau també en eixe i derivats. Major
freqüència d’assimilacions de /e/ en [i] en posició àtona quan estan
en contacte amb palatals en altres mots.
 Predomini del diftong ['wi], tot i que es manté el decreixent en
alguns pobles.
 Tendència a l’obertura de e- àtona en a-, fins i tot en els mots
[a]nguany, [a]ncara, [a]star, [a]ntre i en clítics començats per e- (articles,
pronoms febles em, et, es…) i en combinacions preverbals de
pronoms febles (ma’n vaig, sa’l compra), especialment a la Valldigna,
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Xeraco, Xeresa Beniopa i alguns pobles de la Falla (Daimús,
Guardamar i Piles). Coincideixen, en aquest aspecte, amb la Marina.
Nombroses confusions de aa i ee pretòniques a tota la comarca:
andregó, caregol, devant, demunt, fanoll, jarmil, llagó, lleganya (forma poc
usual en el bloc occidental i, en particular, al País Valencià), llegostí,
nevà, rabuig, taulâ…
Tendència a mantindre les oo àtones seguides d’una /i/ tònica: collir.
Confusions freqüents dels prefixos (o començaments) a-, al-, en-,
em-, es-, eix-: abargina, albargina, ambargina, bargina.
Presència de l’al·lòfon [ə] a Tavernes, Benifairó, Barx, Palma,
Ròtova i, sobretot, Simat.
Nombroses afèresis d’a-: baejo, bargina, nar, uelo…
Harmonia vocàlica sistemàtica de mots que tenen -a posttònica final
precedida de [ɔ]: p['ɔ]rt[ɔ] excepte a Oliva, on la -a final esdevé [ε].
Assimilació de la -a posttònica final a una ['ε] interna a Oliva, Lloc,
Almi, Bpa i Bpx.
Reforç vocàlic [ə] en alguns pobles en mots acabats en oclusiva, /ʎ/,
/ɾ/, /n/, /s/: Simatə, ricə.
Fonètica sintàctica: preferència de la [e] en combinacions -e+a i -e+u
(d[e]·cí, qu[e]·na figa) a la major part de la comarca, pronunciació
compartida amb la Marina Alta, Tàrbena i Bolulla.

5.1.b. Consonantisme
 Ensordiment de les sibil·lants a Gandia, Grau i Benipeixcar, entre
els jóvens també a Beniopa i Benirredrà.
 Elisió de l’oclusiva final en els grups -nt, -lt, -rt, -st a pobles del terme
de Gandia i a Bdrà, Bell, Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi.
 Sonorització /k/>[γ] en subjuntiu, passat simple i participi de verbs
incoatius i velaritzats de la segona conjugació a Ga, Grau, Bpx: isga,
patisga.
 Predomini del diminutiu lloquet, amb manteniment de l’oclusiva
sorda, vacil·lació en foguet/foquet i però sonorització en cabet, joguet i
nuguet.
 Vocalització de la /l/ en aufàbega, auborcer, gat salvau.
 Manteniment de /jʃ/ intervocàlica a Gandia i alguns pobles propers
i, amb menys freqüència i en una zona més reduïda en posició final.
 Palatalització de grups finals / ts /, /ʎs/ i /ɲs/ en [], [ʎ] i [ɲ]
en alguns pobles, amb més freqüència entre jóvens.
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Presència de geminades, /mː/, /nː/ i /lː/, però amb certa tendència
a evitar-les.
Pèrdua de la -v- intervocàlica en imperfets de la primera conjugació a
bona part de la comarca, com a pronunciació única o alternant amb
el manteniment de [v]: cantaes, cantaen.
Diferents distribucions de l’elisió i el manteniment de les /w/
intervocàliques en derivats de mots acabats en /oṷ/ i /ɔṷ/: poet,
boet.

5.1.c. Morfosintaxi
 L’interrogatiu a on esdevé a ont a Xeraco i avont a Xeresa.
 Predomini de l’indefinit uno, alternança en alguns pobles amb un i,
amb valor pronominal referit a persones, amb u (minoritari).
 Tendència a usar la forma reforçada del pronom en en posició
preverbal: no ne tinc. Això no afecta els pronoms em, et, es.
 El pronom et esdevé el (o al): com el diuen?/com al diuen?
 Ús del pronom es amb valor reflexiu i recíproc en segona persona de
plural (se n’aneu), però no en primera, que manté mos (mo n’anem).
 Diferents graus de velarització en verbs: des d’Oliva i pobles
propers que no solen velaritzar (exc. primera persona del singular de
present d’indicatiu) fins al Pla, on es confonen les 1a i 2a persones
en plural de present d’indicatiu i de subjuntiu dels verbs poder, ser,
tenir, venir: mosatros tinguem molta sort.
 Presència de formes velaritzades en primera persona singular en
present d’indicatiu en verbs de la primera conjugació a Bellreguard i
Miramar: pòrtec.
 Imperfets de verbs acabats en -ure (caure, creure, coure) vocalitzen en
alguns casos /j/>[i] (creia, creïa); a Vilallonga, reforcen amb una [v]
antihiàtica (crevia) i a la Vall de Vernissa (en part a Palma i Ador),
amb una [w] antihiàtica (creuia).
 Ús minoritari i desigual del passat simple, mai en 1a persona sg.
Predomina el perifràstic a tots els pobles.
 Manteniment en alguns pobles de les desinències -am, -au: digam,
digau.
 Construcció d’oracions condicionals amb imperfet d’indicatiu alhora
en la pròtasi i en l’apòdosi, especialment a Miramar, també en
pobles propers (si no ho havia llevat, no havia pogut entaulellar-lo).
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Adverbis i locucions adverbials: abans, mentrimentres, al
premigjorn/plemigjorn, en dos mentrés, tan aïna, en un mensec,
denfront/defront, llunt/allunt, prop/aprop…
Preposicions: hivern i estiu solen anar precedits de de a part de la
Safor: d’hivern, d’estiu. Ús de la preposició en en contexts en què a la
Marina Alta usen a. Manteniment de ad substituint a en
determinades posicions. De pot indicar el complement agent (fet
d’ell).
Conjuncions i interjeccions: Mas que, bibop!, catso!

5.1.d. Lèxic
Com ja afirmava en Giner (2013:173), hi ha un bon nombre de mots
estudiats que presenten geosiònims a la comarca. En casos puntuals s’arriba
a una quantitat alta per als 34 pobles estudiats: dèsset geosinònims de la sota
d’oros, catorze de l’espiadimonis gran i set del menut, dotze del pregadéu,
deu (i algunes variants fonètiques) del pit-roig, etc. Les intenses relacions
històriques i geogràfiques entre pobles propers conformen grups que
comparteixen molt de lèxic i molts fenòmens fonètics, però com véiem en el
treball de la Valldigna, no són suficients per homogeneïtzar els parlars, que
presenten una diversitat sorprenent encara que siga entre pobles molt
propers. A tall d’exemple, lliste uns pocs geosinònims dels que he arreplegat
en les pàgines anteriors:
aborronar, eriçar, eriçonar
basseta, clot, clotxa, cocó, codolla, cucó, godella
caqui, guaiacano, guaiava, guaiavo
agulla, canya, estaca, forca, pilaret, puntal, punxa
(dacsa) borlera, esclafidora, esclafitonera, esclafitora, esclafitosa,
mongera, torratera, torronera
espentar, espentejar, espitjar, estibar
escarda, esgarda, esguerda, esquerda, punxa
conca, gaveta, ferrada
corbellot, falçó, godalla
frigola, frígola, timó, tomanil, tomello
fer cama-roges, herbes, verdures
netejar, aclarir, esporgar, esmotxar
esclafissada, floc, flocada, flotada, rogle, trufada
bomba, borla, bufa, esclafita, monja, rosa
estisoreta, rapacul, talladits, tallanàs, tallarí, tallarit
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5.1.d. Localismes
És difícil fixar què són localismes sobretot per manca d’estudis sobre
comarques veïnes. Amb la informació de què dispose m’ho semblen
anar al jau (Bfró, substantivació d’anar a jaure, ‘anar a dormir’),
arròs en forn (Tav, ‘arròs al forn’), atxar (<amutxar, Simat), bibop!
(Tav), camisol (Barx, ‘despullat’), caramull (Tav, ‘arnadí’), castanyut
(Bfró, ‘lleig’), cruel (Bfró, ‘persona molt lletja’), deng (Tav, ‘colp,
calbot’), esmorlar (Bfró, ‘esmolar’), estibanc (Xsa, ‘tavà’), esvirar
(Bell, Bjó, Alf, Ròt, Vi, Fo, Gua, Mi, ‘esvarar’), fer el premigjorn
(Tav, ‘fer la sesta’),839 follament, fallament, afallament (Tav, Bfró, Si
‘avort’),840 gaspàrec (Barx, ‘espàrrec’), gat salvau (Bell, ‘gat
salvatge’), lloret (Mi, ‘llorer’), maleitor (Si, ‘iseta, mala acció’),
mangalúfia (Si, ‘maganxa, trampa’), minro (Oliva), nevassa i nevarsa,
pernet (‘picaport’), pandoc (Xsa, ‘gripau’), raca (Alqu, Ol, ‘res’),
polititot (Bdrà, Raf, ‘polit’), sacsanes (Bfró, Barx ‘dit d’una peça
de roba que ve gran’), satsacs (‘dit d’una peça de roba que ve
gran’), serenato (Tav, ‘ortiga’), tallacames (Tav, ‘llagostí’),841 terra
peraire (Si, ‘argila’), titibol (Pma, ‘pregadéu’), via (‘boleta de jugar’,
també alguns pobles de la Marina Baixa). Dins el País Valencià
és un ‘localisme comarcal’ pebre (‘pebrera, pimentó’).
5.1.e. Divergències semàntiques amb el valencià general
 apitjar (Tav) Als altres pobles de la Valldigna i al sud és apretar.
 batussar (un ou) (Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bell, Pra, Raf, Almo,
Real, Bjó, Po, Ador, Fo, Dai, Gua, Mi, Pi) Batre.
 blanura (Barx) Boira. És el significat que pren al sud de l’Alacantí, però
no la localitze enlloc al nord d’aquesta comarca.842
 borinot (Tav, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bdrà, Barx, Alqu, Almo,
Po, Ròt, Dai, Gua, Pi; borinot pilotero: Pla, Bell, Mi, Pi) Escarabat.
 caramull (Tav) Arnadí.
 desimbolt (Bfró, Pla) Que no està quieta, una persona.

Ple migjorn no és localisme: s’usa també a Canals (1995:219) i ho usaven a principi del
XX Francesc Martínez i Martí Gadea. Sí que m’ho sembla fer el plemigjorn, que pren
formes semblants a la Marina Baixa.
840 L’ALDC III, mapa 480 sí que arreplega afoll i afollar, però no aquest substantiu.
841 Segons Escrivà (1992a) també es diu a Albalat de la Ribera.
842 Segura (1996:132), Segura (2003:175) i Beltran (2008:59).
839
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engarbuller (Cas, Almi, Lloc) Esbarzer. Hi ha hagut un desplaçament
semàntic d’un vegetal a un altre. També en pobles veïns de la Vall
d’Albaida.
ensabonada (Pla) Bugada.
entegre (Si) Sencer. Mot molt usual al Baix Vinalopó, al sud extrem de
la llengua (pronunciat allà entregue).
enviscar Punxar, cascar, molestar algú perquè s’enfade. S’ha produït
una analogia amb enviscar, ‘caçar amb vesc’.
esmotxar (Ador) Podar.
espallucar (Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Vi) Espigolar.
espitjar (Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bell, Pra, Raf, Almo, Real, Bjó,
Po, Pma, Ador, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Fo, Dai, Gua, Mi) Connecta
amb el significat que li donen els pobles de la Marina Alta (i en regressió
a Bolulla).
font (Ga, Bpa i alguns informants de Tav, Xco, Xsa) Aixeta.
florí (Tav, Xsa, Bpa, Raf, Pra, Alqu, Almo, Real, Bjó, Po, Ador, Vi, Fo,
Mi, Pi; florina: Almi) Genitals femenins; sol designar l’anus. Hi ha hagut
el mateix desplaçament semàntic en fogó (Ga) ‘genitals femenins’.
franja (Tav, Bfró) Serrell.
guaiavo (Si, Raf, Vi), guaiava (Tav, Bfró) Caqui.
mal (Valld) Malalt. Dolent.
moll (Tav, Bfró, Si, Pla, Xco, Xsa, Bell, Pi) Bla, coincideix amb el
valencià central.
musclo (Grau) Tot i que la forma més coneguda al País Valencià és
clòtxina, sembla que musclo té certa presència en l’àmbit mariner.
pebre (Tav, Bfró, Si, Pla, Barx, Xco, Xsa, Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx,
Almo, Real, Alf, Ròt, Cas, Almi, Lloc, Dai, Gua, Mi) Pebrera.
pernet (Xco, Bell, Pra, Alqu, Raf, Almo, Real, Bjó, Po, Vi, Fo, Dai,
Gua, Mi, Pi, Ol) Picaport.
piloteta (Tav, Pla) És més usual la denominació mandonguilla als pobles
veïns per a la bola redona de carn d’uns tres centímetres de diàmetre.
En canvi, a Tavernes, Benifairó, Simat i Barx la mandonguilla és la de peix
allargassada.
porro 1 (Ol) Penjoll de raïm. 2 (Pi) Botija.
porró (Tav) Pot de vidre amb tapadora.
sagristana (Tav) Sargantana.
tallacames (Tav) Llagostí, en diversos pobles de la Ribera Alta i Baixa
tallacames i serracames solen designar el pregadéu.






talpó Sol designar la musaranya o la rata d’aigua, no cap talp.
tomanil (Bfró, Si, Pla) Timó. És un localisme semàntic.
veïnat (Xco, Bpa, Bdrà, Pra, Real, Bjó, Ador, Lloc, Gua) Veí.
xicot (Tav) (adj.) Robust, corpulent./ xiquet (Tav, Bfró, Bpa) (adj.)
Menut, xicotet.

5.1.f. Arcaismes
Encara s’usen o es recorden alguns mots que en valencià general no han
triomfat i que podríem considerar arcaismes, com conhortar, entegre, aidar o
pregar. Es podria considerar arcaisme dins els context valencià boig, que es
conserva a Bpa i Ròt.
5.1.g. Possibles mallorquinismes
 Abundants vacil·lacions aa/ee, més usuals que en valencià general i
en casos només compartits amb pobles amb empremta mallorquina
(la Marina Alta, la Marina Baixa, el Comtat): clítics, combinacions de
pronoms febles (m[a]’l, m[a] la, t[a]’l, t[a] la, etc.), paraules com encara,
enguany, caregol, radó... Aquest fenomen presenta una distribució
comarcal desigual.
 Fonosintaxi: Predomini de la -e final quan va seguida d’una a- o uinicial: d[e]·cí.
 Afèresis abundants d’a-: baejo, nar, bargina, uelo…
 El mot pebre designa el fruit de Capsicum annuum, cosa que només es
repeteix a les Illes Balears, a Cambrils, Palamós i l’Alguer.
 Mots diversos: escarrifar, espitjar, ganjol, tallanàs, pebre bo, bruixeta…
 Possiblement l’ús de la preposició de davant estiu i hivern.
 Locucions com en pinta en ample, a balzem…
 Vocalització de la /l/ d’alfàbega i d’alborcer: a[ṷ]fàbega, a[ṷ]borcer.
5.2. EL PARLAR DE LA SAFOR I EL DE LES COMARQUES VEÏNES
5.2.1. Semblances i diferències entre la Safor i els pobles veïns843

De la Ribera Baixa, analitze Cullera i Favara; de la Ribera Alta, Alzira, Carcaixent i
Rafelguaraf; de la Costera, Barxeta; de la Vall d’Albaida Quatretonda, Pinet, Llutxent,
Benicolet i Terrateig; del Comtat, Lorxa; de la Marina Alta, la Vall de Gallinera,
l’Atzúbia i Pego.
843
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En la graella següent només compare la Safor i els pobles que hi fiten (vg.
nota a peu de pàgina): no s’ha d’entendre que la comparació és amb la
comarca sencera, encara que en alguns casos puga coincidir.
pobles veïns de
la Ribera la Ribera
la
Baixa
Alta
Costera

barruga

barruga

barruga

bufa

bufa,
bambolla

bambolla

cacau

cacau

cacau

cotna/
cona

cona

cona

coetina/
coeta d’all

coeta

coeta

deixar

dixar

dixar

com el
diuen

com el
diuen

com el
diuen

endragó/
dragó

dragó

dragó

[]o[s]ep

[]o[s]ep
(Alz),
vacil·la
(Car)
[]o[s]ep
(Rraf)

[]o[s]ep
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la Safor
barruga
(meitat
nord)
borruga
(meitat
sud)
bambolla
(bufa:
Valld)
cacaua
(cacau:
Valld)
cotna
(menys
interior de
Valld i Xsa)
coeta d’all
(Valld)/
tetina,
tatina (Xco,
Xsa)/ coeta
deixar
(dixar a Ga,
Grau,
Almi, Lloc)
com el
diuen/
com al
diuen

la Vall
d’Albaida

pobles veïns de
el
la Marina
Comtat
Alta

barruga

barruga

barruga;
borruga

bambolla

bambolla

bambolla

cacau

cacau

cacaua

cona

cotna

cotna

coeta/
coeta d’all

totina

tetina/
coeta

dixar

deixar/di
xar

deixar

com el
diuen/
com es
diuen

com el
diuen

com el
diuen/
com al
diuen

endragó

dragó

endragó

endragó

[]o[s]ep
(Ga, Grau,
Bpx);
vacil·la
(Bpa,
Bdrà);
[]o[z]ep
(la resta)

[]o[z]ep

[]o[z]ep

[]o[z]ep

entrecuixa

entrecuixa
/ besanca

besanca

esmerla

esmerla

esmerla

espàrrec

espàrrec

espàrec

corbellot

corbellot

guala

guala

moixa

moixa

òbila

primentó
/
pemintó

pimentó/
pemintó

pimentó
/
pemintó

parada

parada

parada

p['o]u

p['ɔ]u

p['ɔ]u

falç/
corbellot
guatla/
guala

pallorfa
taca

pallorfa/
pallot
taca

pallot
taca

besanca;
entrecuixa
(Xsa, Valld,
menys
Barx)
merla
(Bfró, Pla,
Ol
vacil·len)
espàrrec
(Pla,
espàrec;
Barx
gaspàrec)

besanca

besanca

besanca

merla

merla

merla/
merlera

espàrec

espàrrec

espàrrec

corbellot

corbellot/
falç

falç

corbellot/
falç

guatla

guala

guatla

guatla

òbila

òbila

òbila

pimentó/
premintó/
primentó

pebrera

pebrera

enfit/
parada

enfit

enfit

p['o]u/
p['ɔ]u

p['o]u

p['o]u

pallot

pallot

pallot

taca

tatxa

tatxa

tinguem/
tenim

tenim

tenim

teuladí

teuladí

òbila
(Valld, Bpa:
moixa)
pebre/
pebrera
(pimentó al
Pla)
parada
(Valld,
Xco)/ enfit
(la resta)
p['o]u
pallorfa
(menys Pla)
taca
tenim
(tinguem al
Pla)
teuladí
(Lloc,
Almi:
teulat)

tenim

tenim/
tinguem

tinguem

teuladí

teuladí/
teulat

teulat

vinguí/
vaig
vindre

vinguí/
vaig
vindre

vaig
vindre

vaig vindre

vaig vindre

vaig
vindre

vaig vindre

xafar/
esclafar

xafar/
esclafar

xafar/
esclafar

xacar;
xafar/
esclafar

xafar/
esclafar/
xacar

xafar/
esclafar

xafar/
esclafar

teuladí/
teulat
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xinglot/
xanglot

xanglot

xanglot

pudenta

pudenta

pudenta

(Valld)
xinglot
(Alf, Ròt,
Cas, Almi,
Lloc:
xanglot)
xinxa (Pla,
Bfró:
pudenta)

xanglot/
xinglot

xinglot

xinglot

pudenta /
xinxa

xinxa

xinxa

Ja hem vist algunes altres diferències entre el valencià central (o la
part meridional d’aquest) i la Safor, com, esmerla-merla pebre/pebrera-pimentó,
p['o]u-p['ɔ]u, xinglot-xanglot o l’ús de la primera persona del passat simple.
Algunes altres són:
Valencià central

la Safor
biga que va d’una jàssena a
reboltó, polaina
una altra

cabiró, travessera

gorredura, gorraüra

borraüra

carranc

cranc (Cullera,
Favara)/carranc

darrere (raere a
Gandia)

darrere, raere

leix

eix

llentilla

dentilla, llentilla,
gentilla

llentilla (llantilla, Cullera),
lenteja

llibrell

llibrell (dibrell)

pastera, pastaora

penca

penca

penca, card

rutló

rugló

ruló

borradura
cranc, carranc
darrere
eix

També hi ha algunes característiques del valencià central que arriben
a la Safor. En les graelles anteriors ja hi havia bufa-bambolla, l’ensordiment de
sibilants de Gandia i pobles del seu terme, besanca-entrecuixa, merla-esmerla,
moixa-òbila, parada-enfit. Algunes altres són:
Valldigna /
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Valencià

La resta de la

bla, moll
empényer
espurna
falçó (falç molt
xicoteta)
llot
malalt
puput
romer

nord de la
Safor
moll (nord i
costa)
espentar, espentejar
(Valld menys
Barx)
purna (Tav, Bfró,
Si, Xco, Xsa)
corbellot (Bfró, Si,
Pla)
godalla (Xco,
Xsa)
xarquim (nord,
alguns pobles
del sud, interior)
mal (Valld)
pa[l]put (part de la
Safor)
romero (nord i
costa)

central

Safor

moll

blanet

espentar, espentejar

espitjar (al sud,
espentar i estibar)

purna

xispa (resta de
val. meridional)

corbellot

falçó

xarquim

tarquim

mal

malalt

pa[l]put

paput

romero

romer (sud,
interior)

ventall (per al
foc)

ventador

aventador

ventall

vetlar

vetlar (velar, Pla,
verlar, Bfró)

velar

vetlar, verlar

Algunes semblances i diferències amb la Marina Alta són:
la Safor
traure (treure a Xsa)
em diuen, [a]m diuen
[a]ncara, [a]nguany, [a]star
auia
al·lòfon [ǝ] en alguns pobles
d[e]·cí (majoritària)
ca(i)xa (majoritària)
estic en el taller
quant costa?
mo n’anem, se n’aneu
d’estiu

la Marina Alta
treure (traure)
em diuen, [a]m diuen
[a]ncara, [a]nguany, [a]star
['ε]uia
al·lòfon [ǝ] en alguns pobles
d[e]·cí (gairebé única)
ca(i)xa (gairebé única)
estic al taller
molt costa?
mo n’anem, se n’aneu
d’estiu
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desenquetar-se (majoritària)
tovillo
matalaf (menys nord i interior)
patxarell (quasi general)
foquet/foguet
lloquet (lloguet)
en cotxe ([a]n cotxe)

enquetar-se (majoritària)
turmell (tovillo, turnell)
matalaf (menys la Vall de
Gallinera)
patxarell (quasi general)
lloquet (majoritari)
foquet (minoritari)
[a]n cotxe (pràcticament tota la
MA)
anfuegar (quasi general)
metla (quasi general)
(a)nar
presor, provessor
(gairebé cotna, vetlar, guatla

aufegar (quasi general)
ammetla, almetla…
(a)nar
presó, provessó
cotna, vetlar, guatla
úniques)
emponnar, aponnar (majoritàries),
agemponar
mal, malalt
topo, pirri (figó: Vi, Pma)
escolt (consellet: Ol)
espitjar (sud), espentar (Vi, nord)
espentejar (nord), estibar (Ol)
guiato
trinxo
taca
ventall/ventador

aponnar-se, emponnar-se

maralt (malalt)
figó
escolt/consellet
espitjar (nord) espentar (sud), estibar
(Teulada, Parcent, Murla…)
guiato (majoritari)
merxo (majoritari)
tatxa
maurà (ventall: Pego, Atz, Vall de
Gallinera)
coca en llanda (predomina) coca de coca maria (predomina), coca
mida, coca morena…
cubana…
mona (predomina), (panou, tonya)
coca bova, mona (predominen)
arrel
rel (predomina)
pallorfa (de dacsa)
pallot, palleroc, palloc (pallorfa,
minoritària)
borinot, (bumbot)
borumbot/brumbot
(majoritari),
(borinot)
coeta (majoritari), coeta d’all (tetina, tetina (i var., majoritària) (coeta,
tatina)
minoritària)
polit (titot, polititot)
andià
maular (meular)
miular (meular)
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5.3. ZONES AMB CARACTERÍSTIQUES COMUNES DINS LA
SAFOR
5.3.1. Algunes peculiaritats del parlar de Gandia i àrea d’influència
A banda de l’ensordiment de sibilants, ja vist més amunt, Gandia presenta
unes peculiaritats que abracen també alguns dels pobles propers:
Gandia i àrea d’influència
emmudiment de la -t en els grups -nt,
-lt: Grau, Ga, Bpa, Bdrà, Bpx,
Bell, Pra, Alqu, Dai, Gua, Mi, Pi
banc (d’una porta): Ga, Bpa, Bdrà,
Bpx, Pi, Ol
partisga: Ga, Grau, Bpx
dixar: Pla, Grau, Ga, Almi, Lloc,
sapoviri: Grau, Ga, Bpx; sapo de viri:
Bjó
titot: Grau, Ga, Alqu, Dai
darrere, raere: Ga, Grau

La resta de la Safor
la resta de la Safor manté la [t]
portal: la resta de la Safor
partisca: la resta de la Safor
deixar: Pla, Ga, Almi i la resta de la
Safor
sapo, renoc, granoc, ganot, pandoc: la
resta de la Safor
polit, polititot: la resta de la Safor
darrere: la Safor

5.3.2. Diferències entre la Valldigna i la resta de la Safor
Ja n’hem vist algunes en les graelles anteriors: besanca-entrecuixa, bufa-bambolla,
cacau-cacaua, moixa-òbila, parada-enfit (compartides amb central), coeta d’all-coetatetina i xafar-xacar. A més, observe les següents:
Valldigna
bardissada (i variants)
batre
guaiava, guaiavo, caqui
cucó, clotxa
esgarrar-se (una branca)
esgarradet (Tav, Bfró, Si)
tomanil, frigola
conca, ferrâ
fesol del confit (Tav, Bfró, Si)
borró
llambrígol (cuc de la molinâ, jambrígol,
llombrígol)
xarquim

la resta de la Safor
bardissa (i variants)
batussar, batre
caqui, guaiacano
cucó, codolla
esguellar-se
espencat (esguellat)
timonet, frigola, frígola
gaveta (conca: Vi)
fesol de la peladilla/ de garrofa
llepó, llimac
xambrígol (jambrígol)
tarquim (xarquim a la Vall del
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lluerna (Tav, Bfró, Si, Pla)
agret/agreta
passe/ passi (Tav, Bfró, Si, Pla)
pitet (Tav, Bfró, Si, Pla)
an Simat (Tav, Bfró, Si)
cantaes
serp, asserp
randa
bessugo, tollina (Si), atun (Barx)
pipa, xupo, xupó, pipó

Vernissa)
cuc de llum
agret (magret)
passa, pàsssia
bavero, bavador, menjador
en Simat (an Simat a Xeraco i
Xeresa)
cantaes/cantaves
serp
mantellina
tonyina, atun
xupló (xupó a Ol)

5.3.3. Diferències entre la Vall de Vernissa (Palma i Ador) i la resta de
la Safor
Vall de Vernissa (Alf, Ròt, Cas, Almi,
Lloc)
camisol (també Barx)
matalap (també el nord de la comarca)
brúfol (també Valld i Vi)
couia (també Pma)
crepó (també Ga)
garbuller (Cas, Lloc, Almi)
roget (Alf, Almi, Lloc)
pàssia (també Barx)
llapassa (menys Alf)
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la resta de la Safor
nuet, en conill
matalaf (pobles al sud
Gandia)
buo
coïa (Vi: covia)
carpó, escarpó, tarpó
emesbarzer, albarzer (i var.)
pit-roig i altres
passa, passe, passi
llepassa

de
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7. GLOSSARI DE LÈXIC

abadejo 4.15.
abargina 4.10.
abella 4.12.
abellerol 4.14.
abellir 4.1.
ablet 4.11.
aborregat 4.9.
aborronar 4.1.
abotonar 4.2.
abret 4.11.
acartabonat 4.6.
aclarir 1a 4.6.
acòlic 4.3.
acòlit 4.3.
aconhortar 4.1.
acsiamo 4.1.
adespa 4.12.
adobar 4.5.
adobar-se 4.1.
adomar 4.6.
afallament 4.1.
afònic 4.1.
agemponar-se 4.1.
agona 4.8.
agraelles 4.4.
agre 4.1.
agret 4.11.
agreta 4.11.
àguila 4.14.
agulla 4.4., 4.6., 4.10.

agunsadora 4.3.
agunsar 4.1.
ahuixar 4.1.
aidar 4.1.
aide malaluie 4.3.
aigua 4.7.
aiguada 4.9.
aiguadera 4.6.
aiguadessan 4.8.
aiguamoll 4.8.
aiguarrada 4.9.
aiguassans 4.8.
aire 4.9.
aixada 4.6.
aixar 4.1.
aixem 4.1.
aixerada 4.6.
aixeta 4.4.
aixona 4.12.
aixovar 4.1.
alacena 4.4.
alacrà 4.12.
aladroc 4.15.
albadet 4.1.
albarda 4.6.
albardissa 4.10.
albardissada 4.10.
albargina 4.10.
albarginera 4.10.
albarsana 4.11.

albarzer 4.11.
albelló 4.4.
albercoc 4.10.
alborcer 4.10.
alborço 4.10.
alçar 4.4.
alcavó 4.4.
alé 4.1.
aleacrà 4.12.
alegar 4.6.
aleta 4.15.
alfàbega 4.11.
alfàbiga 4.11.
alfàbiga de pastor 4.11.
alfarrassar 4.6.
alficòs 4.1., 4.10.
alforí 4.4.
algarrofo 4.11.
algeps 4.7.
algunsadora 4.3.
algunsar 4.1.
aliacrà 4.12.
alicantí 4.9.
alicates 4.6.
alifac 4.1.
àliga 4.14.
all porrí 4.11.
all porro 4.11.
allar 4.4.
alluntar 4.1.
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almacent 4.6.
almàrsera 4.6.
almàssera 4.6.
almetla 4.10.
almetler 4.10.
almorzar 4.5.
almotlada 4.4.
amanéixer 4.1.
ambardissa 4.10.
ambarsana 4.11.
ambellerol 4.14.
amborcer 4.10.
amborço 4.10.
ambordissada 4.10.
ambotinar 4.1.
ambrasquilla 4.10.
ambresquilla 4.10.
ambrocer 4.10.
ambrócio 4.10.
ambroço 4.10.
ametla 4.10.
ametler 4.10.
aminat 4.1.
ammerla 4.14.
ammetla 4.10.
ammetler 4.10.
ammetló 4.10.
ammotlada 4.4.
amotinar 4.1.
ampedro 4.11.
ampedroler 4.11.
amploia 4.15.
ampoinar-se 4.1.
ampolla catalana 4.4.
amponnar-se 4.1.
amuixcar 4.1.
amutxar 4.1.
ancambronera 4.11.
andana 4.4.
andariegar 4.1.
andoiar 4.1.
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andragó 4.13.
androna 4.4.
androna 4.6.
ànec 4.13.
anganells 4.6.
angelaga 4.11.
angeps 4.7.
anguila 4.15.
animeta 4.1., 4.10.
animetes 4.3.
anoer 4.10.
anorella 4.14.
anou 4.10.
anouer 4.10.
ansar 4.6.
antara 4.6.
anterrat 4.4.
antoixar 4.1.
anvisprer 4.10.
anvispro 4.10.
anyisprer 4.10.
anyispro 4.10.
aona 4.8.
apalput 4.14.
apaput 4.14.
aparador 4.4.
aparput 4.14.
aperdiu 4.14.
apetir 4.1.
apitjar 4.1.
apitonar-se 4.1.
aplanar 4.5.
aponnar-se 4.1.
aprendre 4.3.
apretar 4.1.
aragonés 4.9.
arguinaldo 4.3.
arnadí 4.5.
arpallot 4.14.
arrebassar 4.6.
arrel 4.10.

arrelum 4.10.
arrendit 4.1.
arreu 4.6.
arrimall 4.8.
arrimar-se 4.1.
arròs al forn 4.5.
arrossar 4.8.
arruga 4.1.
artó 4.6.
asguirlando 4.3.
asserp 4.13.
atabollat 4.1.
ataconat 4.1.
aterrat 4.10.
atibacant 4.1.
atibacat 4.1.
atonyar 4.6.
atovó 4.7.
atun 4.15.
atxutxar 4.1.
auborcer 4.10.
aücar 4.1.
auella 4.13.
auelo 4.5., 4.10.
aufàbega 4.11.
aufàbega de pastor 4.11.
aufegar 4.1.
aufuegar 4.1.
aüssar 4.1.
avellanenc 4.12.
avena 4.11.
avenc 4.8.
avencar 4.8.
aventar-se 4.1.
avespa 4.12.
avesper 4.1.
avisprer 4.10.
avispro 4.10.
avort 4.1.
ba 4.1.
bacora 4.1.

badejo 4.15.
badoc 4.1., 4.10.
baf 4.1.
baina 4.10.
baix del braç 4.1.
baixada 4.8.
baixadoreta 4.8.
baladre 4.11.
balancí 4.4., 4.6.
balda 4.4.
baldat 4.1.
ballador de l’anca 4.1.
bambau 4.1.
bambo (o bàmbol) 4.3.
bambolla 4.6.
banastra 4.6.
banc 4.4.
banya 4.12., 4.13.
baquejar-se 4.1.
barana 4.8.
barandat 4.4.
barandella 4.12.
barb 4.15.
barbada 4.10.
barba-roja 4.14.
barbat 4.10.
barbuejar 4.14.
bardissa 4.10.
bardissada 4.10.
bargina 4.10.
barraco 4.1., 4.13.
barracó 4.1.
barral 4.4.
barret 4.2.
barro 4.1.
barruga 4.1.
barsana 4.11.
basca 4.9.
basquet 4.6.
bassa 4.6., 4.9.
basseta 4.6.

bassi 4.6.
bastiment 4.7.
batallar 4.6.
batecul 4.1.
baticul 4.1.
batidor 4.2.
batre 4.5.
batussar 4.5.
batzagues 4.2.
batzoles 4.3.
bavador 4.2.
bavero 4.2.
bavosa 4.12.
bec 4.1.
becada 4.14.
becadeta 4.1.
beixanca 4.5.
belenyo 4.11.
bellerol 4.14.
bellota 4.10., 4.14.
bellotera 4.10.
beneït 4.1.
benigembla 4.1.
bequeruda 4.14.
bequet 4.14.
bercoc 4.10.
bernuga 4.11.
berquelló 4.6.
bes 4.1.
besada 4.1.
besanca 4.5.
bessugo 4.15.
betzeroles 4.3.
beuratge 4.6.
biba-roig 4.14.
birbadora 4.6.
birbar 4.6.
blanc 4.5.
blanca 4.14.
blanet 4.1.
blanquet 4.5.

blanura 4.9.
blau 4.1.
blaüra 4.1.
blavet 4.1.
blec 4.11.
blet 4.11.
bocana 4.6.
boig 4.1.
bola 4.3.
boleta 4.3.
bolic 4.10.
bolig 4.6.
bollo 4.5.
bolo 4.1., 4.3., 4.10.
bolqueret 4.10.
bolqueret de la mare de
Déu 4.10.
bolquers 4.2.
bolva 4.9.
bomba 4.3., 4.5., 4.12.
bony 4.1.
bonyígol 4.13.
bonyítol 4.15.
boquimoll 4.12.
borcer 4.10.
bord 4.1., 4.10.
bordís 4.10.
borinot 4.12.
borla 4.5.
borrador 4.3.
borradora 4.3.
borró 4.6.
borronar 4.6.
borruga 4.1.
borumballa(o
borrumballa) 4.4.
bóta 4.15.
botador 4.6.
botifarra 4.5.
botifurga 4.5.
botija 4.6.

569

botijó 4.6.
bòtil 4.3.
botja 4.11.
botó 4.1.
botonot 4.12.
botoroni 4.3.
bouet 4.8., 4.10.
bova 4.11.
bova bavosa 4.11.
bova de tres cantos
4.11.
bova granotera 4.11.
boval 4.11.
braç de gitano 4.5.
braçal 4.6.
bragat 4.1.
brancalada 4.4.
braó 4.1.
brasquilla 4.10.
bresquilla 4.10.
brocal 4.4.
bromera 4.4.
bronja 4.10.
bronxa 4.10.
broquelló 4.6.
brossa 4.1.
brossa caragolera 4.11.
brossa de marge 4.11.
brossa de pou 4.11.
brossa negra 4.11.
brossa roja 4.11.
brossa segaïssa 4.11.
brosta 4.10.
brostar 4.10.
brot 4.10.
brotador 4.6.
bruc 4.11.
brúfol 4.14.
brúfol marí 4.14.
brúfol marjalenc 4.14.
bruixeta 4.10.
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brullo 4.5.
buc 4.6.
budells 4.13., 4.15.
bufa 4.1., 4.3., 4.5., 4.6.
bufador 4.1., 4.4.
bufalaga 4.11.
bufaner 4.1.
bufo 4.3.
bufó 4.1.
bugada 4.4.
buganya 4.1.
buit 4.6.
bumbot 4.12.
burret 4.13.
busarany 4.13.
butjar 4.14.
butza 4.13., 4.15.
cabàs 4.6.
cabeçola 4.5.
cabell 4.1.
cabellera 4.10.
cabota 4.12.
cabotetes 4.11.
cabra muntanyesa 4.13.
cabrerot 4.10.
cabriola 4.3.
cabrit 4.13.
cabut 4.12., 4.15.
cacarejar 4.13.
cacau 4.10.
cacaua 4.1., 4.10.
cacauera 4.10.
cadell 4.12.
cadufa 4.9.
cagada 4.3.
cagallonada 4.1.
cagamànecs 4.14.
caganiu 4.1.
cagarnera 4.14.
cagarrita 4.13.
cagarritó 4.13.

cagatxola 4.1.
caguerada 4.1.
caguetes 4.1.
caiguda 4.7.
caixeta 4.3.
calaix 4.4.
calbissó 4.1.
calcida 4.11.
calciga 4.11.
caldufa 4.9.
calfador 4.4.
calfó 4.4.
calfor 4.4.
calina 4.9.
calitja 4.9.
callo 4.1.
callòs 4.12.
callosins 4.3.
cama 4.10., 4.15.
camada 4.6.
camallada 4.1.
camallada, bot i botar
4.3.
camallongada 4.1.
camamirla 4.11.
cama-roges 4.5.
cama-roja 4.11.
cambra 4.4.
camejar 4.1.
camí de sant Jaume 4.9.
camí de Santiago 4.9.
camisa 4.13.
camisol 4.1.
camona 4.3.
campana 4.12.
campanar 4.12.
campaner 4.12.
campanillo 4.6.
campanot 4.6.
canal 4.6.
canalera 4.9.

canaló 4.9.
canari 4.1.
cançoncillo 4.2.
canela 4.9.
canelló 4.9.
cànem 4.11.
canos 4.6.
canquiló 4.6.
cantal 4.6.
canterella 4.4.
canterer 4.4.
canudet 4.11.
canutillo 4.11.
canya 4.6.
canya de sucre 4.11.
canya dolça 4.11.
canyamel 4.11.
cànyem 4.11.
cap de vena 4.1.
cap 4.11.
cap-roget 4.14.
capçal 4.4.
capçana 4.12.
capellà 4.15.
caperutxo 4.2.
caperutxo 4.5.
capsot 4.14.
caqui 4.11.
caquiner 4.11.
caquisser 4.11.
carabassa 4.10.
caragol 4.9., 4.12.
caragola 4.11.
caragola 4.12.
caraïlla 4.10.
caramelo 4.3.
caramull 4.5., 4.6., 4.8.
caraputxo 4.2., 4.5.
cara-sol 4.8.
carassa 4.1.
carasseta 4.3.

caravista 4.6.
carbonada 4.1.
careguilla 4.10.
carena 4.8.
careta 4.3.
carganera 4.14.
carlota 4.10.
carnera 4.4.
caro 4.14.
carpit 4.1.
carpó 4.1.
carraca 4.3.
carranc 4.15.
carrasca 4.10.
carrasquera 4.10.
carregueta de pebre 4.3.
carreró 4.7.
carril 4.4.
carrilada 4.4.
carrilera 4.4.
cartabó 4.6.
cartó 4.3.
casa del poble 4.7.
casa de la vila 4.7.
casar 4.3.
casca 4.3.
casca 4.5., 4.6.
cascar 4.1.
cascarró 4.1.
casco 4.15.
casconelles 4.1.
casset 4.4.
cassoles 4.3.
cassoleta 4.10.
castanyoles 4.3.
castanyut 4.1.
catalana 4.4.
catapié 4.3.
catastiu 4.14.
catxap 4.13.
catxapel 4.9.

catxapera 4.13.
catxassa 4.1.
catxerulo 4.3.
catxirulo 4.1.
catxotxes 4.2.
catxupera 4.6.
cau 4.13.
caüla 4.11.
caüllada 4.14.
cavalla 4.12., 4.15.
cavallada 4.8.
cavallet 4.3., 4.12.
cavallo 4.12.
cavalló 4.4.
cavar 4.6.
cavutxar 4.6.
ceba porrina 4.11.
cegar 4.1.
celler 4.4.
centaura 4.11.
centcames 4.12.
centpates 4.12.
centpeus 4.12.
cepell 4.11.
cercadits 4.1.
cércol 4.6.
cerdet 4.12.
cerdo 4.13.
cerndre 4.5., 4.9.
cerquillo 4.1.
ces 4.1.
cimal 4.6.
cingle 4.8.
cirer 4.10.
cirerer 4.10.
ciruelo 4.10.
cistelleta 4.5.
citró 4.14.
ciurelo 4.10.
civada 4.11.
clara 4.5.
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clau 4.1.
claümat 4.1.
clec 4.2.
cloquejar 4.13.
clossa 4.1.
clot 4.6., 4.9.
clotxa 4.6.
clòtxina 4.1., 4.15.
cluixit 4.1.
coa de cavall 4.11.
coa de cavallo 4.11.
coa 4.14., 4.15.
coa-roja 4.14.
cobre 4.7.
coç 4.13.
cóc 4.3.
coca de dacsa 4.5.
coca de la mida 4.5.
coca de metge 4.5.
coca dolça 4.5.
coca en llanda 4.5.
coca morena 4.5.
cocó 4.6.
cocodrilo 4.5.
cocotet 4.5.
coent 4.1.
coenta 4.10.
coeta 4.14.
coeta d’all 4.14.
coeta groga 4.14.
cofa 4.6.
col copada 4.11.
còlbit 4.14.
colla 4.3.
collado 4.8.
coll-roig 4.14.
colmeret 4.6.
colna 4.5.
colombaire 4.14.
colombari 4.14.
colombro 4.10.
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comboi 4.1.
comprar 4.1.
comú 4.4.
conca 4.4.
conhortar 4.1.
conill 4.13.
conillets a amagar 4.3.
conills 4.3.
consellet 4.1.
cop 4.11.
cóp 4.6.,4.9., 4.10.
copa 4.6.
copat 4.6.
corb 4.14.
corbella 4.6.
corbellot 4.6.
corcó 4.12.
corfa 4.1., 4.5., 4.6., 4.10.,
4.12.
corfoll 4.10.
corna 4.5.
corneló 4.6.
corp 4.5.
corredor 4.6.
correduries 4.3.
corretjola 4.11.
corrí 4.1.
corricabra 4.11.
corrinjola 4.11.
corrinxet 4.1.
corriola 4.4.
corrit 4.1.
corruquejar 4.14.
corumbela 4.3.
coscoll 4.10.
coscollera 4.10.
cosconelles 4.1.
costella 4.1.
costera 4.8.
costra 4.1., 4.5.
cota 4.10.

cotna 4.5.
coure 4.7.
craïlla 4.10.
credaïlla 4.10.
credaïlla 4.10.
crepó 4.1.
cresol 4.4., 4.11.
cresola 4.11.
cresolera 4.11.
cresta 4.6., 4.8.,
crosta 4.1., 4.5., 4.10.
cruel 4.1.
cuc de la molinada 4.12.
cuc de llum 4.12.
cuc misserere 4.12.
cuc solitari 4.12.
cucarró 4.5.
cucó 4.6.
cudol 4.6.
cuina 1 4.4.
cuineta 4.4.
cuiro 4.6.
culblanc 4.14.
culet 4.1.
cullerot 4.13.
cul-roig 4.14.
cuquello 4.14.
curro 4.1.
dacsa 4.11.
dalfí 4.15.
dalt de més amunt 4.4.
dàtil de rabosa 4.11.
dauat 4.3.
deng 4.1.
dentilla 4.10.
deprendre 4.3.
desacupar 4.1.
desauie 4.4.
desbelitat 4.1.
desbotifarrar 4.6.
desbravar-se 4.5.

desbrossar 4.6.
desbrostar 4.6.
desbudellar 4.15.
desbutzar 4.13.
descabestrat 4.1.
descinglar-se 4.8.
descondir 4.3.
desconeixementat 4.1.
desconjuntat 4.1.
descorar 4.6.
desenquetar-se 4.1.
desfet 4.1.
desficaci 4.1.
desficaciat 4.1.
desfigalassar 4.2.
desfigalatxar 4.2.
desfilagar 4.2.
desfilagassar 4.2.
desfilagatxar 4.2.
desfilassar 4.2.
desgarbat 4.1.
desgustat 4.5.
desimbolt 4.1.
desinquetar-se 4.1.
desllapissar 4.1.
desllavassat 4.5.
desmadeixat 4.1.
desmaiat 4.1.
desmanotat 4.1.
desmedrada 4.1.
desmellussar 4.5.
desmondar 4.6.
desmorrellar-se 4.4.
despagat 4.1.
despartir 4.1.
despenyar-se 4.8.
despepitar-se 4.1.
despullat 4.1.
desringlat 4.1.
dessaborit 4.5.
desseguidat 4.1.

dessubstanciat 4.5.
destarifat 4.1.
destellador 4.6.
destrellatat 4.1.
desullar 4.6.
desvanit 4.1.
diacrà 4.12.
diantre 4.3.
diarrea 4.1.
dibrell 4.4.
dinada 4.4.
diseta 4.3.
dissiparar 4.1.
dit gros 4.1.
dit xicotet 4.1.
ditet 4.10.
doga 4.1.
dolent 4.1.
dompedro 4.11.
donar 4.3.
donsaina 4.3.
dorada 4.15.
dot 4.1.
dret 4.1.
duendo 4.3.
dula 4.6.
dur 4.1.
edro 4.11.
egua 4.13.
eixam 4.12.
eixem 4.1.
eixida 4.4.
eixugamans 4.4.
eixugar 4.4.
eixuts 4.4.
embarzer 4.11.
embastida 4.7.
embastiment 4.7.
embatada 4.9.
embeltir 4.1.
emborregat 4.9.

embraser 4.11.
embrinar 4.6.
emfambrat 4.1.
empostadora 4.6.
empostar 4.6.
encabotar-se 4.1.
encaradís 4.1.
encauar-se 4.13.
encegar 4.1.
encenall 4.4.
encendrada 4.1.
encinglar-se 4.8.
encisam 4.11.
enclusa (o encrusa) 4.6.
encondolit 4.1.
enconet 4.1.
encreuellar 4.1.
encrevallar 4.1.
endenyar 4.1.
endongar 4.1.
enduviat 4.1.
enfit 4.1.
enfugir-se 4.1.
engalífia 4.3.
enganyapastors 4.14.
engarbuller 4.11.
engarguller 4.10.
engarrofar-se 4.1.
engarrotat 4.1.
engarxat 4.1.
engatinyar-se 4.1.
engolidor 4.4.
engronsadora 4.3.
engrunsar 4.1.
Énguera 4.3.
enguiscar 4.1.
enguisnar 4.1.
enllibit 4.5.
enquetar-se 4.1.
enravenat 4.1.
enrònia 4.1.
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enrossinar 4.1.
ensabonada 4.4.
ensofatar 4.6.
ensomiar 4.1.
ensòmit 4.1.
entabuixat 4.1.
entauladora 4.6.
entaular 4.6.
entaular-se 4.1.
entegre 4.5.
entollar 4.8.
entrecuixa 4.5.
entresuar 4.1.
entrevill 4.5.
enviscar 4.1.
enxancat 4.1.
erer 4.6.
eriçar 4.1.
eriçó 4.1., 4.15.
eriçonar 4.1.
erm 4.6.
esbalaït 4.1.
esbarda 4.6.
esbardissa 4.10.
esbardissada 4.10.
esbarzer 4.11.
escabussó 4.14.
escagaixar-se 4.13.
escalivat 4.1.
escamar 4.1.
escamat 4.1.
escamós 4.1.
escampiar-se 4.9.
escampir-se 4.9.
escanyat 4.1.
escapbussó 4.1.
escarabat 4.12.
escarda 4.1.
escardalenc 4.1.
escardussó 4.1.
escarotat 4.1.
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escarpidor 4.2.
escarpó 4.1.
escarramallat 4.1.
escarranyada 4.1.
escarrifar 4.1.
esclafar-se 4.13.
esclafissada 4.10.
esclafita 4.5.
esclata-sang 4.10.
esclavó 4.6.
escófia 4.1.
escolà 4.3.
escollar-se 4.1.
escolt 4.1.
escombrar 4.4., 4.6.
escondir 4.3.
escorredor 4.6.
escórrer 4.4.
escorrim 4.8.
escorxa 4.6.
escudeller 4.4.
escupinyada 4.11.
escupinyades del
dimoni 4.11.
escurçana 4.15.
escurçó 4.13.
escut 4.6.
esgarda 4.1.
esgarradet 4.5.
esgarrall 4.2.
esgarrany 4.2.
esgarrar 4.5.
esgarrar-se 4.6.
esgarrat 4.2.
esgarrifar 4.1.
esgarró 4.2.
esglai 4.1.
esglaiat 4.1.
esgoladora 4.8.
esgolar-se 4.1.
esguellar-se 4.6.

esguellat 4.5.
esguerda 4.1.
esguitós 4.1.
esgunsadora 4.3.
esgunsar 4.1.
esmerla 4.14.
esmolar 4.6.
esmorlar 4.6.
esmotxar 4.6.
esmunyir 4.13.
esmús 4.1.
esmussar 4.1.
espallucar 4.6.
espàrec 4.10.
esparralló 4.15.
espàrrec 4.11.
esparreguera 4.11.
espatarrar-se 4.13.
espatarrat 4.1.
espatla 4.1.
espencar 4.5.
espencat 4.5.
espenta 4.1.
espentar 4.1.
espentejar 4.1.
espenyar-se 4.8.
espernegat 4.1.
espigall 4.10.
espigó 4.10.
espígol 4.11.
espigolar 4.6.
espina 4.5.
espinal 4.5., 4.10.
espitjar 1 4.1.
espitjat 4.1.
espitjó 4.1.
esplanar 4.5.
espolsador 4.3.
esporgar 4.6.
esportí 4.6.
esportir 4.4., 4.7.

esquellada 4.1.
esquellar 4.1.
esquellot 4.6.
esquena 4.1.
esquerda 4.1.
esquerrer 4.1.
esqueta 4.1.
estaca 4.6.
estalviar 4.1.
estarnudar 4.1.
estelló 4.6.
esteva 4.12.
estibanc 4.12.
estibar 4.1.
estibó 4.1.
estisoreta 4.12.
estopenc 4.1.
estòrcer 4.4.
estoreta 4.4.
estorí 4.4.
estornell 4.14.
estovalles 4.4.
estovar 1 4.1.
estral 4.6.
estralejar 4.1.
estrela 4.9.
estrenes 4.3.
esturment 4.1.
esvarar-se 4.1.
esvirar 4.1.
evo 4.11.
excusat 4.4.
explicotejar 4.1.
falaguera 4.11.
falcia 4.14.
falçó 4.6.
fallament 4.1.
fallega 4.4.
fallega 4.13.
farèstic (o frèstic) 4.13.
farnir 4.4.

farratja 4.11.
fava a la paret 4.3.
fava, munta i calla 4.3.
favó 4.11.
fem 4.13.
femta 4.1.
fenàs 4.11.
fendris 4.3.
fenoll 4.11.
fenti (o fentis) 4.3.
fényer 4.5.
ferrabràs 4.1.
ferrada 4.4.
ferrament 4.6.
ferramenta 4.6.
ferratge 4.11.
ferreret 4.14.
fes 4.6.
fesol 4.10.
fetiller 4.1.
fibló 4.12.
fibró 4.12.
fic 4.1.
ficaci 4.1.
fiçó 4.12.
ficòs 4.10.
figa 4.1.
figatell 4.5.
figó 4.1.
fil 4.6.
fil d’aram 4.7.
fillola (o fullola) 4.6., 4.10.
fitora 4.12.
flare 4.4., 4.5., 4.7., 4.11.
flassada 4.4.
flengis (flèngit; frengis,
frèngits) 4.3.
flequillo 4.1.
flèurit 4.3.
flocada 4.10.
flor 4.1.

florejar 4.6.
florí 4.1.
floricol 4.11.
floronco 4.1.
flotada 4.10.
foc 4.1.
fogó 4.1.
foja 4.3.
follament 4.1.
font 4.4.
forat del cul 4.1.
forc 4.10.
forca 4.6.
formatge llarg 4.3.
formiga 4.11.
forra 4.1.
forraque 4.11.
forrellat 4.4.
fotja 4.14.
franceset 4.14.
franja 4.1.
frau 4.6.
fregido 4.5.
fregit 4.5.
frigola 4.11.
frígola 4.11.
fritera 4.4.
frito 4.5.
frontissa 4.4.
fruitera 4.4.
fruta 4.10.
fugina 4.3.
fumeral 4.4.
furonera 4.13.
fuserany (o fusarany) 4.13.
gafa 4.4.
gafarró 4.14.
galdufa 4.9.
galfí 4.15.
gallet 4.1.
gallina cega 4.3., 4.12.
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galló 4.10.
gallufa 4.9.
gambosí 4.13.
gamelló 4.6.
gamó 4.11.
gamonera 4.11.
ganao 4.13.
ganjol 4.11.
garba 4.6.
garbí 4.9.
garguller 4.10.
garrit 4.1.
garrofer 4.10.
garrofera 4.4.
garrut 4.1.
gasó 4.6.
gaspàrec 4.10.
gasparera 4.11.
gassó 4.6.
gat 4.1.
gat salvat 4.13.
gat salvatge 4.13.
gat salvau 4.13.
gat sarval 4.13.
gata maula 4.3.
gatxull 4.8.
gavatxo 4.12.
gavella 4.10.
gaveta 4.4.
gentilla 4.10.
gepelut 4.1.
geperut 4.1.
germil 4.11.
germiler 4.11.
ginebre 4.11.
gineta 4.3., 4.13.
gínjol 4.1., 4.10.
giriblau 4.11.
gitano 4.3.
glope 4.3.
godalla 4.6.
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godella 4.6.
golfàs 4.15.
goma 4.3.
gomitar 4.1.
gorredura 4.1.
gorrí (o gorrinet) 4.1.
gorrinet 4.12.
gorrit 4.1.
gosar 4.1.
gotinyar 4.9.
graelles 4.4.
gragal 4.9.
gralla 4.14.
gram 4.11.
granísol 4.9.
granoc 4.13.
granot 4.13.
granota 4.13.
grenya 4.1.
grifó 4.12.
grill 4.12.
grillat 4.1.
gruga 4.12.
grum 4.10.
grumar 4.6.
grunyir 4.13.
guaiacaner 4.11.
guaiacano 4.11.
guaiava 4.11.
guaiaver 4.11.
guaiavo 4.11.
guaitar 4.1.
guaix 4.10.
guaixat 4.1.
guala 4.14.
guaret 4.6.
guatla 4.14.
guatla maresa 4.14.
güendo 4.3.
guiato 4.1.
guillot 4.6.

guilopo 4.1.
guipar 4.1.
guiripau 4.13.
guisador 4.4.
guiseta 4.3.
guix 4.3.
guixa 4.10.
harca 4.3.
herba 4.11.
herba alfals 4.11.
herba alfàs 4.11.
herba d’alfals 4.11.
herba d’olives 4.11.
herba de l’any 4.11.
herba de marge 4.11.
herba dolça 4.11.
herba pansera 4.11.
herba ponedora 4.11.
herba pudenta 4.11.
herba roja 4.11.
herba vera 4.11.
herbamans 4.11.
herba-sana 4.11.
herbes 4.5.
herbeta dorada 4.11.
home del sac 4.3.
iglésia 4.7.
illada 4.1.
impedit 4.1.
incomodar 4.1.
inflar 4.1.
iseta 4.3.
ixideta 4.4.
jaç 4.11., 4.13.
jambrígol 4.12.
jarmil 4.11.
jarmiler 4.11.
jàssena 4.4.
jàssina 4.4.
jau 4.1.
jaure 4.1.

javalí 4.13.
joca 4.6.
joca-sapos 4.11.
jodio 4.3.
jolivarda 4.11.
jònec 4.13.
jordi 4.11.
jou 4.6.
judeu 4.12.
judia 4.14.
judio 4.10.
julivert bord 4.11.
junc 4.11.
junc marí 4.11.
junça 4.11.
junta 4.1.
juntar 4.4.
jupetí 4.2.
juriola 4.15.
lapa 4.15.
liberal 4.14.
llacor 4.6.
llagostí 4.12.
llambrígol 4.12.
llamp 4.9.
llampar 4.9.
llampat 4.4.
llampedro 4.11.
llampejar 4.9.
llangonissa 4.5.
llangostí 4.12.
llanterner 4.6.
llapassa 4.11.
llapis 4.3.
llapissera 4.3.
llarg 4.9.
llastra 4.6.
llauró 4.6.
llavador 4.4.
llavar 4.4.
llavor 4.10.

llebeig 4.9.
llebra 4.13.
llebrenc 4.1.
llegó 4.6.
llegona 4.6.
llémena 4.11.
llenca 4.6.
llengonissa 4.5.
llengua de bou 4.11.
llentilla 4.10.
llepada (o llepada de
bou) 4.1.
llepassa 4.11.
llepó 4.1., 4.6.
llépol 4.6.
lletera 4.6., 4.11.
lleterola 4.5., 4.11.
lletrera 4.11.
lletxigada 4.13.
lleu 4.1.
llevant 4.9.
llevantades 4.9.
llibrell 4.4.
llicsó 4.11.
llidó 4.10.
llidoner 4.10.
llima 4.1.
lliri blau 4.11.
llissa 4.15.
lliueret 4.14.
llobadeta 4.13.
lloca 4.12.
llocada 4.13.
llombrígol 4.12.
llonganissa 4.5.
llorer 4.10.
lloret 4.10.
llosa 4.6.
lluç 4.15.
lluendo 4.3.
lluentet 4.12.

lluerna 4.4., 4.12.
lluïset 4.14.
llúpia 4.1.
llussiar 4.6.
maceta 4.4.
madre-selva 4.11.
maganxa 4.3.
magrana 4.10.
mal 4.1.
malalt 4.1.
maleit 4.1.
maleitor 4.3.
mall 4.6.
malla 4.1.
mal-llaurat 4.11.
mallorca 4.5.
mallorquina 4.5.
mamacabres 4.13.
mamó 4.10.
mampedro 4.11.
manastra 4.6.
manco 4.1.
mandonguilla 4.5.
mandreixar 4.1.
mànega 4.9.
maneta 4.13.
manfareta 4.6.
mangalatxa 4.3.
mangalúfia 4.3.
mangarrufa 4.9.
mantecado 4.5.
mantellina 4.4., 4.5.
mar 4.8.
maragato 4.11.
mardà 4.13.
mare 4.12.
mare de cent cames
4.12.
mare de leacrà 4.12.
marell 4.8.
marellada 4.8.
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mareny 4.8.
maresa 4.12.
mareta de judeu 4.12.
margall ver 4.11.
margalló 4.11.
margenador 4.6.
margenar 4.6.
mari roquera 4.11.
maria roquera 4.11.
marialluïsa 4.11.
marimó 4.12.
marina 4.8.
marjal 4.8.
marmolar 4.1.
marmoló 4.1.
marota 4.12.
marrada 4.4.
martinet 4.14.
mascara 4.4.
mascle 4.13.
mata 4.11.
matalaf 4.4.
matalap 4.4.
matamón 4.9.
matapoll 4.11.
matxenc 4.10.
maular 4.13.
mecedora 4.4.
mediantera 4.3.
medussa 4.15.
meixeruc 4.15.
melindrós 4.1.
melussa 4.15.
menejar 4.3.
mengiu 4.5.
mengívol 4.5.
menjadora 4.4.
menjadoret 4.2.
merderada 4.1.
merla 4.1., 4.14.
mesclat 4.5.
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mestall 4.5.
mesto 4.11.
mestral 4.9.
mestre d’aixa 4.6.
metxa 4.1.
meulada 4.4.
meular 4.13.
milà 4.15.
milcames 4.12.
milotxa 4.3.
milpates 4.12.
minat 4.1.
minxo 4.5.
mínxol 4.5.
mitxelinga 4.3.
mix 4.13.
mixino 4.13.
mixon 4.13.
moca 4.15.
moixa 4.1.
moixa 4.14.
moixó 4.13.
moixú 4.15.
mola 4.6.
molada 4.4.
molinada 4.6.
moll 4.1., 4.15.
molla 4.12.
mòllera 4.15.
molló 4.6., 4.8.
mollonada 4.1.
mona 4.1., 4.3., 4.5.
monga 4.3.
monja 4.5.
monrúbio 4.11.
monte 4.8.
monyica 4.1.
monyicot 4.1.
monyo 4.1., 4.10.
moradura 4.1.
morella roquera 4.11.

morena 4.10.
moro 4.3.
moro mussa 4.3.
moroti 4.3.
morotu 4.3.
morquí 4.6.
morralla 4.3.
morret 4.10.
morro 4.6.
mortó 4.10.
motlada 4.4.
moure 4.6.
muglada 4.4.
mullada 4.10.
mullador 4.5.
mullarengue (o
mullarongo) 4.5.
mull-mull 4.9.
muntacavalls 4.12.
muntanyar 4.8.
muntanyeta 4.8.
munyidora 4.6.
munyir 4.13.
musaranya 4.13.
musclaire 4.6.
muscle 4.1.
musclo 4.15.
muserany 4.13.
mussol 4.1., 4.14.
mussol marí 4.14.
mustela 4.13.
mústio 4.10.
nadar 4.1.
nano 4.1.
nanorella 4.14.
nap 4.6.
navada 4.4.
nespra 4.10.
nesto 4.11.
netejar 4.6., 4.15.
nevada 4.9.

nevarsa 4.9.
nevassa 4.9.
nigar 4.1.
nineta 4.1.
nino 4.3.
níspero 4.10.
nisperoner 4.10.
nisprer 4.10.
nispro 4.10.
niuada 4.13.
nivelladora 4.6.
nou 4.10.
noure 4.1.
novell 4.6.
nóvia 4.1.
nugar 4.1.
núgol 4.9.
núvol 4.9.
nyescla 4.1.
nyespla 4.1.
nyespra 4.10.
nyesto 4.11.
nyisprer 4.10.
nyispro 4.10.
nyofla 4.1.
nyora 4.10.
òbila 4.14.
ofegar 4.1.
oficialades 4.1.
ois 4.1.
oixar 4.1.
oldre 4.1.
oliva 4.10.
olivarda 4.11.
olivera 4.10.
olivera borda 4.10.
olla 4.4.
olorar 4.1.
om 4.10.
ombria 4.8.
ombriu 4.8.

orat 4.1.
oratge 4.9.
oratjol 4.9.
ordi 4.11.
orellal 4.2.
orenga 4.11.
oronella 4.14.
oronet 4.14.
orso 4.13.
ortiga 4.11.
ortolà 4.12.
os tendre 4.1.
ou caigut 4.5.
ovella 4.13.
pa beneït 4.5.
pa benet 4.5.
pa de dacsa 4.5.
pa 4.6.
pa de rabosa 4.11.
pablanc 4.5.
paco 4.11.
padastre 4.1.
pagell 4.15.
paixarell 4.14.
pajarell 4.14.
palà 4.15.
palancanero 4.4.
palloc 4.10.
pallorfa 4.10.
palluc 4.6.
pallús 4.6.
palma de la mà 4.1.
palmissó 4.11.
palmito 4.2.
palometa 4.10., 4.15.
palomina 4.15.
palput 4.14.
paltrota 4.5.
pambenet 4.5.
panalí 4.1.
panda 4.1.

panderada 4.1.
panderola 4.12.
pando 4.1.
pandoc 4.13.
pandoca 4.1.
pandocada 4.1.
pandorga 4.3.
panera 4.6.
panereta 4.6.
panerola 4.12.
panerot 4.6.
panet de sant Antoni
4.5.
panou 4.5.
papar-se 4.1.
pap-roig (o papet roget)
4.14.
paps 4.1.
paput 4.14.
paquet 4.2.
paquetó 4.2.
parada 4.1.
parança 4.6.
parat 4.1.
parauiero 4.6.
pardal 4.1.
pare cavallot 4.12.
pare gavatxo 4.12.
pare judeu 4.12.
paret 4.4.
paretària 4.11.
paretó 4.8.
parot 4.12.
pàrpado 4.1.
parpall 4.1.
parpalla 4.1.
parput 4.14.
parrupar 4.14.
parrús 4.1.
parrussa 4.1.
partera 4.1.
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parteratge 4.1.
partida 4.8.
pasquala 4.1.
passa 4.1.
passadís 4.6.
passador 4.6.
passar 4.2.
passarel·la 4.6.
passa-rius (o passa-rios)
4.14.
passe 4.1.
passejador 4.3.
passera 4.6.
passi 4.1.
pàssia 4.1.
pasta 4.5.
pastanaga 4.11.
pastell 4.4.
pasteló 4.5.
pasterada 4.1.
pasterol 4.1.
pastís 4.1.
pastisset 4.5.
pataqueta 4.5.
pati 4.7.
pato 4.13.
patxarell 4.14.
peada 4.13.
pebe roig 4.10.
pebe-rogero (o peberotxero, pepe-rogero, peperoig, pepe-roget) 4.14.
pebre 4.10.
pebre bo 4.10.
pebre negre 4.10.
pebre roig 4.10.
pebrella 4.11.
pebrer 4.10.
pebrera 4.10.
peça 4.3.
peça 4.5.
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pedra de foc 4.6.
pedra foguera 4.6.
pedra 4.9.
pedrapiquer 4.6.
pedrissa 4.8.
peixet 4.12.
pelamànec 4.9.
pela-xufes 4.9.
pelegrina 4.3.
pelila 4.1.
pelili 4.1.
pelinguina 4.3.
pelitxonga 4.3.
pell 4.6., 4.10., 4.13.
pellastre 4.1.
penca 4.11.
pendientes 4.2.
penjada 4.1.
penjoll 4.10.
penyora 4.3.
pepe roig 4.10.
pepino 4.10.
pepita 4.10.
peraire 4.8.
peramunt 4.8.
perdiu 4.14.
pernet 4.4.
pernil 4.5.
perol 4.4.
perolets i cassoletes 4.3.
perpal 4.6.
perrino 4.1.
perromanso 4.3.
pestanya 4.1.
pet 4.1.
petorrí 4.11.
petorro 4.1., 4.11.
petxilindinga 4.3.
petxina 4.15.
petxineta 4.1.
peuet 4.13.

pica 4.6.
picamà 4.4.
picamato 4.11.
picapaco 4.11.
picapato 4.11.
picaport 4.4.
picardó 4.14.
pica-salses 4.14.
pico 4.8.
picó 4.6.
picoretes 4.1.
picot 4.6.
pilaret 4.6.
pilot 4.10.
pilota 4.5.
pilotero 4.12.
pimentó 4.10.
pinaret 4.11.
pinça 4.4.
píndola 4.3.
pinet 4.11.
pinotxa 4.10.
pinsà 4.14.
pinsac 4.14.
pinsat 4.14.
pinta 4.2.
pinyeta del calvari 4.11.
pinyó 4.1.
pinyol 4.10.
pipa 4.1.
pipar 4.1.
pipó 4.1.
pirri 4.1.
pita 4.11.
pita-roget 4.14.
pitera 4.11.
pitet 4.2.
piti-roig 4.14.
pitorro 4.6.
pit-roig (o pirroget, pitetroget) 4.14.

piu 4.1.
piular 4.13.
piuló 4.13.
pixaví 4.1.
pixavina 4.3.
pixó 4.1.
pixoneta 4.1.
pixorro 4.1.
plaia 4.8.
plantat 4.1.
plantó 4.10.
platja 4.8.
ple de migdia 4.1., 4.9.
plegar 4.1.
plomall 4.10.
plomell de la mà 4.1.
plomell 4.10.
plomellet 4.1.
plomero 4.10.
ploricar 4.1.
plorico 4.1.
ploviscar 4.9.
plovisnar 4.9.
polaina 4.4.
polit 4.13.
polititot 4.13.
polla 4.14.
pollera 4.4.
polp 4.15.
polsera 4.1., 4.10.
polserum 4.10.
polsim 4.10.
polsimet 4.9.
poma 4.1.
pomell 4.10.
ponent 4.9.
porc crespí 4.13.
porc javalí 4.13.
poregós 4.1.
porigós 4.1.
porla 4.7.

pórlam 4.7.
porlan 4.7.
porquet 4.12.
porquet de sant Antoni
4.12.
porquí 4.11.
porra 4.3.
porró 4.4.
porro 4.6., 4.10.
portadores 4.6.
portal 4.4.
portalada 4.4.
post 4.4., 4.6.
postic 4.4.
postisses 4.3.
pota 4.3., 4.13.
potxola 4.1.
pou 4.4.
povil 4.1.
pregar· 4.1.
premigjorn 4.1., 4.9.
prenda 4.3.
prenyada 4.1.
primal 4.13.
prohom 4.6.
provessó 4.3.
provocar 4.1.
pruna 4.10.
pruner 4.10.
prunera 4.10.
prunyó 4.10.
prunyoner 4.10.
pudenta 4.12.
puja 4.6.
pujada 4.8.
puntal 4.6.
punxa 4.1., 4.6., 4.12.
punxar 4.1.
purna 4.4.
puteta 4.3.
putxero 4.5.

quadreta 4.3.
quadrilla 4.3.
quarto 4.4.
quartó 4.6.
qüè 4.7.
queferós 4.1.
queix 4.1.
queixal de l’enteniment
4.1.
queraïlla 4.10.
quereïlla 4.10.
qüerno 4.13.
quimera 4.1.
quinquer 4.4.
quit 4.3.
rabassa 4.6.
rabet de gat 4.11.
rabo 4.13.
raïm 4.10.
raïm de pastor 4.11.
rajada 4.15.
rall 4.6.
ramal 4.6.
ramalada 4.9.
ramàs 4.6., 4.11.
ramassar 4.6.
ramat 4.13.
ramell 4.10.
ramulla 4.6.
ramutxa 4.6.
ranc 4.1.
randa 4.5.
randella 4.12.
randenya (o randena)
4.12.
ranga 4.1.
rangla 4.1.
rantella 4.12.
raonadissa 4.1.
rap 4.15.
rapacul 4.12.
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rascadora 4.6.
rascar 4.6.
rasclet 4.6.
rastell 4.8.
rastoll 4.6.
rata 4.3., 4.15.
rata penada 4.13.
ratera 4.3.
ratlla 4.8.
ratlla de sant Martí 4.9.
ravanell 4.11.
ravaníssia 4.11.
realera 4.12.
rebalset 4.4.
rebassar 4.6.
rebesnét 4.1.
rebolta 4.3.
reboltó 4.4.
rebost 4.4.
rebroll 4.10.
rebrot 4.10.
rebrotí 4.10.
rebuig 4.10.
recalcà 4.1.
recapte 4.5.
rector 4.3.
redolí 4.6.
refet 4.1.
refillol 4.1., 4.10.
regadora 4.6.
regalíssia 4.10.
reglotar 4.1.
regó 4.9.
reguinyar 4.1.
reiet 4.14.
rella 4.3.
rellamp 4.9.
rellampejar 4.9.
remenejar 4.3.
remitjó 4.6.
remolí 4.1., 4.9.
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remugar 4.14.
remull 4.6.
rènit 4.11.
renoc 4.13.
rentar 4.4.
renuguet 4.4.
renyar 4.1.
renyó 4.1.
reparat 4.4.
repeló 4.1.
replaça 4.7.
replanell de la mà 4.1.
replanell 4.8.
replom 4.10.
repom 4.10.
represa 4.1.
reptar 4.1.
rescalda 4.9.
respirall 4.4.
resquit 4.1.
retora 4.11.
revetla 4.3.
revetó 4.4.
revetxí 4.10.
revolejar 4.9.
revolta 4.6.
revoltacampanes 4.12.
revoltejacampanes 4.12.
rinyó 4.1.
riurau 4.6.
roda 4.3.
rodadits 4.1.
rodanxa 4.3.
rodar 4.3.
roget 4.14.
rogle 4.3., 4.9., 4.10.
romer 4.11.
romer mascle 4.11.
romero 4.11.
rompe 4.3.
rompre 4.6.

roncar 4.13.
rondalla 4.12.
rondejar 4.14.
rondella 4.12.
rònia 4.1.
ronya 4.1.
ronyó 4.1.
roquera 4.11.
roqueret 4.14.
roquet 4.14.
rosa 4.5.
rosada 4.9.
rosegó 4.5.
rosella 4.11.
rossarda 4.14.
rossinyol 4.14.
rostoll 4.6.
rovell 4.5.
rovellat 4.1.
rovellot 4.3.
rovina 4.6.
ruc 4.13.
rugló 4.6.
ruixada 4.9.
rumbar 4.14.
rumbejar 4.14.
runa 4.1.
runar 4.8.
sabater 4.5.
sabatera 4.11.
sabonera 4.4.
sacre 4.13.
sacristà 4.7.
sacsanes 4.2.
safa 4.4.
safanòria 4.10.
safareig 4.4., 4.6.
safero 4.4.
saflada 4.4.
sagantana 4.13.
saginer 4.3.

sagrantana 4.13.
sagrintana 4.13.
sagristà 4.7.
sagristana 4.13.
sal de moro 4.6.
saliva del dimoni 4.11.
salivada de monja 4.11.
saltacampanes 4.12.
salvatxo 4.13.
samarrada 4.1.
samaruc 4.15.
sambomba (o samomba)
4.3.
sambori 4.3.
sambumba (o samumba)
4.3.
samfaina 4.5.
sampar 4.1.
sampedro 4.11.
sandinguno 4.3.
sangrentana 4.13.
sant llatze 4.1.
santet 4.3.
saó 4.6., 4.9.
sapet 4.12.
sapo 4.13.
sapoviri 4.13.
saràmbul 4.1.
sarando 4.1.
sàrcia 4.6.
sardinola 4.15.
sarna 4.1.
sarpassa 4.3.
sarpasset 4.3.
sarró 4.6.
sarsaparrella 4.11.
sarvatxo 4.5., 4.13.
secall 4.6.
segamà 4.11.
segrentana 4.13.
sejoliva 4.11.

sendera 4.13.
senill 4.11.
senyoreta 4.3., 4.14.
sépia 4.1.
sequet 4.8.
séquia 4.6.
sequió 4.6.
sequiol 4.6.
sequiola 4.6.
serenato 4.11.
serp 4.13.
serra 4.6.
serrada 4.13.
serrador 4.6.
serrat 4.1.
serreig 4.11.
set 4.2.
setsacs 4.2.
setsàries 4.2.
sevilla 4.6.
sima 4.8.
simbomba 4.3.
sisca 4.11.
sisó 4.4.
sit 4.14.
sita 4.14.
sitet 4.1.
siti 4.7.
sitiet 4.4.
sitra 4.14.
sobrassada 4.5.
soca 4.1.
soca-roja 4.11.
socarrar 4.5.
socó 4.6.
socrimar 4.5.
sofrimar 4.5.
sola 4.4.
solana 4.8.
solar 4.7.
solc 4.6.

solfate 4.6.
soligot 4.5.
soliguer 4.14.
soliman 4.9.
solitària 4.12.
soll 4.1.
solsida 4.6.
solsir 4.2.
somicar 4.1.
soneguera 4.1.
soneta 4.1.
sordeta 4.14.
sorell 4.15.
sorolla 4.10.
sorra 4.3.
sorregar 4.6.
sortit 4.1.
sospalma 4.8.
sostret 4.4.
sumall 4.8.
surda 4.3.
surdo 4.1.
surer 4.10.
sutja 4.4.
tabal 4.12.
tabanc 4.12.
tabaquet 4.6.
taboll 4.10.
tabollar 4.5.
taca 4.2.
tacó 4.3.
taconet 4.15.
tafarrer 4.1.
tagell 4.7.
taleca 4.2.
tallacames 4.12.
talladits 4.12.
tallanàs 4.12.
tallarí (o tallarit) 4.12.
tallarina 4.12.
tallat 4.8.
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talleruca 4.6.
talpó 4.13.
tana 4.9.
tanda 4.5.
tap 4.8.
tapit 4.2.
tapoló 4.1.
tarambana 4.1.
taranyina 4.12.
tàrbena (o tàrmena) 4.5.
taronja 4.10.
tarpó 4.1.
tarquim 4.6.
tarumbo 4.1.
tastastiu 4.14.
tatastiu 4.14.
tatina 4.14.
taula 4.6.
taularí 4.14.
tavà 4.12.
tavardo 4.12.
tavella 4.1.
te de monte 4.11.
te de muntanya 4.11.
te de roca 4.11.
teixó 4.13.
tel 4.5.
tella 4.3.
tello 4.3.
tenca 4.15.
tenoret 4.4.
tenoreta 4.4.
tereseta en ratlla 4.3.
terrat 4.4.
terreola 4.14.
terrerola 4.14.
terròs 4.1.
testa 4.1.
testellador 4.6.
testerola 4.1.
tetina 4.14.
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teuladí 4.14.
teulat 4.14.
timó 4.11.
tinell 4.4.
tio 4.1.
tira 4.6.
tirimbola 4.13.
tisoretes 4.12.
tita 4.14.
titibol 4.12.
titi-roig 4.14.
titot 4.13.
tobillo 4.1.
toc 4.4.
tocacampanes 4.12.
tocar 4.6.
tollina 4.15.
tomaca 4.10.
tomanil 4.11.
tombar 4.1.
tomello 4.11.
tomillo 4.11.
tonya 4.5.
tonyar 4.6.
tonyina 4.15.
tonyina de sorra 4.15.
tonyina de tronc 4.15.
tonyina negra 4.15.
tonyineta 4.15.
topar 4.13.
topetar 4.1.
topo 4.1.
topoló 4.1.
torbat 4.1.
torcamans 4.4.
torcàs 4.14.
tord 4.14.
torrat 4.5.
torrodana 4.14.
torronada 4.5.
tortada 4.5.

tórtola 4.14.
tos 4.1.
tossal 4.8.
totestiu 4.14.
tova 4.7.
tovó 4.7.
trallijar 4.6.
trapasser 4.1.
trastada 4.3.
trau 4.1.
travessa 4.8.
trelija 4.6.
trèmol 4.15.
tremolí 4.1.
tremoló 4.1.
tremolosa 4.15.
tremuntana 4.9.
trena 4.10.
tres maries 4.9.
trestellador 4.6.
trill 4.6.
trinxo 4.1.
tro 4.1.
trofada 4.10.
tròlec 4.6.
trompa 4.1.
trompa d’auia 4.9.
trompada 4.1.
trompellot 4.6.
tronat 4.1.
trossal 4.8.
tupetejar 4.1.
uelo 4.5.
uelo 4.10.
ull 4.6.
ullal 4.8.
ullastre 4.10.
ullol 4.10.
unflabous 4.11.
unflar 4.1.
vaca 4.1., 4.15.

vall 4.6.
vaqueta 4.12.
vara de sant Josep 4.11.
vedat 4.1.
veí 4.4.
veïnat 4.4.
veixell 4.4.
vellarenc (o vellerenc) 4.12.
vencillada 4.1.
vent 4.1.
ventador 4.4.
ventall 4.4.
ventresca 4.13., 4.15.
ver 4.10.
verbena 4.3.
verderol 4.14.
verdura 4.5.
verga 4.1.
verinoca 4.1.
vesana 4.4.
vespa 4.12.
vesper 4.1.
vespra 4.3.
vessana 4.8.
vetigal 4.1.
vetorino 4.10.
via 4.3.
viçó 4.10.
vidriola 4.4.
villamarquí 4.6.
villerenc 4.12.
vinca 4.11.
vinça 4.10.
viri 4.1., 4.13.
virus 4.13.
visquet 4.1.

vitet 4.10.
viver 4.4., 4.6.
volada 4.4.
volantí 4.3.
volta de campana 4.3.
volta 4.6.
voltacampanes 4.12.
voltar 4.6.
vomitar 4.1.
voret 4.6.
xacar 1 4.1.
xafar 4.1., 4.6.
xafigar 4.6.
xalefa 4.1.
xam 4.1.
xama 4.1.
xàmbit 4.5.
xambitero 4.5.
xambreta 4.2.
xambrígol 4.12.
xanglot 4.1.
xapa 4.1., 4.3.
xapalló 4.9.
xarco 4.9.
xareta 4.14.
xareta del cabet negret
4.14.
xarquim 4.6.
xarrac 4.13.
xarugar 4.6.
xavo 4.3.
xem 4.1.
xera 4.1.
xera, xereta 4.14.
xércol 4.6.
xerna 4.14.

xèrrit 4.13.
xicot 4.1.
xim 4.10.
xima 4.1., 4.3.
ximenera 4.4.
ximet 4.1.
xinglot 4.1., 4.10.
xinxa (o xinxa d’horta, o
xinxa verda) 4.12.
xipel 4.9.
xiquet 4.1.
xirimita 4.3.
xirlo 4.1.
xispa 4.4.
xistar 4.1.
xitxarra 4.3., 4.12.
xitxarró 4.5.
xitxau 4.1.
xiulit 4.1.
xoça 4.13.
xofla 4.1.
xona 4.1., 4.12.
xorina 4.1.
xorro 4.1., 4.6.
xorroll 4.6.
xorrotada 4.6.
xoto 4.13.
xufa 4.1., 4.10.
xula 4.3.
xumenera 4.4.
xupló 4.1., 4.10.
xupo 4.1.
xupó 4.1.
xurra 4.1.
xurrera 4.11.
xusco 4.5.

585

