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BOLLETÍ DEL DICCIONARI  

DE LA LLENGUA CATALANA 

 

TOM XII (1921-1922) 

 

 

MÉS EIXIDES FILOLÒGIQUES (p. 17-44) 

 

N’hem fetes de bell fresch un enfilall que no ens ha llegut donarne 

conte espinzelladament. Fassemho ara bil�lo bil�lo, si a Deu plau. 

 

§ 1 

La conjugació i altres erbes de Terrassa 

 

Dia 20 d’abril (1920) ab l’honorabilíssim patrici N’Anfós Sala prenim 

de Barcelona els atapins cap a Terrassa. M’hi reben una partida d’amichs 

novells i qualcún dels vells, el més notat lo meritíssim Dr. Àngel Sallent, 

tan trempat per la filologia catalana com per la castellana. No ens érem 

vists del Congrés Internacional de la Llengua Catalana l’any 1906. El trop 

ben xaravel�lo i delitós de fer costat a l’Obra del Diccionari. 

Ab ell i ab Anfós Sala ens espitxam a l’Escola Nacional de la 

professora D.ª Magdalena Rossell i Manlleu, que ens rep amabilíssima. Li 

demanam una mica d’infanteria per fer l’estudi de la conjugació i fonètica 

de Terrassa, i posa a la nostra disposició totes aqueixes... unidats: Na 

Margarida Junyent i Fabrés, de 8 anys, Na Rosa Rayo i Alzina de 12, Na 

Mercè Amat i Aguiló de 14, N’Emília Trullàs i Fiter de 12, N’Àngela Viver i 

Pasqual de 17, Na Maria Vacarisses i Corrons de 13, N’Ignàcia Verdaguer i 

Vilar de 12, En Bartomeu Amat i Moncet de 9, En Josep Roig i Llongueres 

de 8 i En Pere Julià i Bruguera de 7, tots nadius i habitadors de Terrassa. 

Els aboch, un derrera l’altre, els 85 verbs de la llista, i allà hauríeu vistes 

brollar d’aquelles angelicals boques formes verbals a luf. Mos hi pegàrem 
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tot lo sant dia, tot lo endemà i lo endemà passat dematí, que demunt 

mitx-dia deixarem llesta la conjugació tarrassenca i els punts de 

morfologia i fonètica que més m’interessaven, agraint de tot cor a D.ª 

Magdalena Rossell i Manlleu [18] i a tota aquella galanxona infanteria de 

la seua Escola lo favor tan singular que m’havien fet de poder dur ab ells 

a cap tan interessant escorcoll. 

La conjugació de Terrassa no se diferencia gayre de la de Barcelona. 

S’hi noten: a) els infinitius pu��� [puguè], bul��� [bulguè], b	l��� [balguè], 

s	pi��� [sapiguè] en lloch de poder, voler, valer, sebre o saber. —b) La 

segona persona plural de l’imperfet dels verbs de la primera en -a��u en 

lloc d’-a���w: �na��u (anàveu), �sta��u (estàveu). —c) els futurs k	w�a�, 

m	w�a�, pl	w�a� per courà, mourà, plourà: una espècie de dissimulació de la 

o àtona per influència de la veyna w; —d) l’optatiu si�e�s [sigués] en lloc 

de fos; e) lo participi de pretèrit nat, que usen els vells encara; n	�u�t 

[naixut], que usen els infants; n	sku�t [nescut], que usen els altres, la 

generalidat de la gent. —f) Feminisen el participi de pretèrit quant lo nom 

a que’s refereix li va devant: l	 p��rt	 kaz [que has] u���rt	; la ���w kas [que 

has] s	nti��	. —g) la primera persona singular del present de voler la fan 

bu�j, no bu�� [bull]. 

En quant a la fonètica, lo dialecte de Terrassa ofereix, entre altres, 

les següents particularidats: a) la �� i �� (ubertes i tòniques) son molt poch 

ubertes generalment i casi se confonen ab e � i o� respectivament; i hi ha 

persones que les obrin més que les altres i fins i tot una mateixa persona 

un cop els obri més i un cop no tant. —b) La -a (àtona, final) sona -	 (lo 

sò de e tancada desmayada i que devegades fa l’efecte de �, desmayada 

igualment): v. gr. ka�z	, ku�jt	, bla��k	, t	ra�s	 [Terrassa] Barsalo�n	. —c) 

L’aplech -nk sona -� (-n velar, la -ng dels alemanys) i a voltes -�k: ba�� 
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[banc] i ba��k; k�a�� [cranc] i k�a��k, t�o� [tronc] i tro��k. —d) l’aplech �s 

[nys] sona -�� [-nyx]: dos a��� [anyx]; dos pu�� [punyx], ku�o�� 

[cudonyx]. 

Dia 21 D. Anfós té que haverse d’esquitxar a Madrid, i son cunyat D. 

Joan Badrines i son amich D. Josep Marcet i lo Dr. Sallent m’obsequien 

fora mida i no me deixen tocar, com aquell qui diu, ab els peus en-terra, 

fins que dia 22 hora baixa me’n torn a Barcelona, agraidíssim an aquells 

bons amichs de Terrassa. 

 

 

§ 2 

L’Obra del Diccionari i lo II Congrés d’Història de la Corona 

d’Aragó a Osca 

 

Dia, 24 d’abril (1920) a les sis i busques del matí prench a l’estació 

del Nort (Barcelona) lo tren, i per Manresa i Lleida, [19] cap a Osca 

manca gent! arribanthi devers les set d’hora baixa. Me reben a l’estació 

mos bons amichs lo Rt. P. Joan Bta. Juan, S. J. Superior dels Jesuites 

d’Osca, i D. Ricard del Arco, Bibliotecari de la Provincial i Secretari del 

Congrés d’Història. Prench redòs a ca’ls Jesuites, que me regositgen una 

cosa de no dir. 

Dia 25, ab el P. Juan visitam lo Rdm. P. Zacarias Martínez, Bisbe 

d’aquesta Diòcesi, D. August Vidal i Parera, Professor de la Normal de 

Mestres i Bal�le Accidental d’Osca i D. Ricard del Arco, i feym una bona 

conversada ab quiscún. Pegam una ullada a la Seu, dels sigles XIII-XV, 

ogival: a S. Pedro el Viejo, de devers lo sigle XII romànich (el claustre 

també ho ès i prou ben restaurat). La ciutat, presenta un aspecte antich, 

venerable, simpàtich. 

Dia 26, tenim a les 11 la sessió preparatòria. Come Representant que 

som de la Diputació de Balears i de l’Ajuntament de la Ciutat de Mallorca, 

me fan Vice-President del Congrés i tambe hi fan el Representant de 
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l’Ajuntament de Barcelona, D. Francesc Carreras i Candi. S’obri lo 

Congrés ab uns quants de parlaments. Parla primerament D. Gregori 

Castejón, Catedràtich de l’Institut, President de la Comissió Provincial de 

Monuments i Vice-President de la Junta Organisadora del Congrés: saluda 

els Congresistes i esplica lo caràcter del Congrés. Parla llavò En Carreras i 

Candi, saludant Osca i els congresistes en català rònech. Si no ho fa així, 

ja ès segur que l’escomunicaven els escaynadors de Barcelona. A les 

hores parl jo en la llengua d’Osca, la llengua de tots els qui m’escoltaven, 

fora En Carreras i Candi i En Samuel Gili, Professor de la Normal d’Osca. 

Pos a continuació lo que diguí per que vegeu si fonch digne d’un català de 

Mallorca, com som i pretench esser: 

«No sé cómo expresar mi íntimo agradecimiento por el honor 

inmerecido y verdaderamente abrumador que se me acaba de tributar 

eligiéndome nada menos que Vice-Presidente de tan egregia asamblea, 

del Segundo Congreso de Historia de la Corona, que no Coronilla, de 

Aragón. Sólo concibo y me explico que hayáis hecho tal y que de tal 

manera os fijaséis en mi pequeñez e insignificancia, por una atención y 

deferencia con que habéis querido distinguir a las dos más altas 

personificaciones del pueblo balear y que me confirieron su 

representación: la Exma. Diputación de Baleares y el Exmo. Ayuntamiento 

de Palma de Mallorca. En este concepto sí que me explico y acepto la 

designación con que me acabáis de enaltecer, como homenaje a las 

Baleares y a su Capital en que se cifra y compendia aquella refulgente 

pléyade de islas, que tanto [20] amamos los nacidos en ellas y tanto nos 

envidian los extraños, como homenaje al antiguo, glorioso y venerando 

Reino de Mallorca, que fulgura en el firmamento de la historia medio-eval, 

constituido por tres rutilantes constelaciones: Montpeller en los confines 

de Provenza, emporio de la Gaya Ciencia, Rosselló, Vallespir, Conflent y 

Capcir en las sublimidades de la augusta sierra pirenaica; y Mallorca, 

Menorca e Ibiza, flotando idealmente en el Mediterráneo, centro perenne 

y perdurable de la humana civilización. Así, yo debo explicarme y aceptar 

la designación con que me acabáis de enaltecer, como homenaje que 
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habéis querido rendir a mi Patria. Y notad que no la apellido pequeña, 

porque mi patriotismo no admite pequeñez en mi Patria, que sólo puedo 

concebir omnímodamente grande, pues para mí la Patria es a manera de 

soberana corola, de círculos concéntricos, cuyo centro es la propia cuna. 

Mecida la mia en una casita de campo de Manacor, por esto Manacor es 

mi Patria; y como Manacor forma parte de Mallorca, es mi Patria Mallorca: 

y como el pueblo mallorquín es una rama de la catalana progenie, mi 

Patria es Cataluña; y como el Reino de Mallorca lo formó el más grande 

de nuestros rayes, el supremo D. Jaime el Conquistador y acabaron por 

dominarle, los más excelsos monarcas aragoneses, constituyendo uno de 

los más preciados florones de su Corona, considero a Aragón como Patria 

mia; y como la corona de Aragón se unió indisolublemente a la corona de 

Castilla en la cabeza de aquellos inmortales consortes D. Fernando y D.ª 

Isabel, sin duda el matrimonio real más glorioso y de más benéficos 

resultados que vieron los siglos en España y fuera de España, por esto mi 

Patria es mi grande, mi eximia, mi heroica, mi intangible, mi Madre 

España. Por esto enalteciendo al último de vuestros hermanos de 

Mallorca, os habéis enaltecido a vosotros: enalteciendo al hijo se enaltece 

a la Madre. 

«Cumplido este deber de cortesia y de agradecimiento, me incumbe 

cumplir otro, contestando con toda mi alma al elocuente y cordial saludo 

que la más alta representación del Congreso nos acaba de dirigir, 

distinguiéndonos sobre manera. Yo por mi parte con todo el afecto de que 

mi corazón rebosa y con todo el respeto que anida en los más íntimos 

repliegues de mi espíritu devuelvo el saludo, a la Junta Orgarnizadora del 

Congreso y lo hago al propio tiempo extensivo a la gallarda, a la heroica, 

a la espléndida Ciudad de Huesca, y de una manera especialísima a sus 

dignísimas Autoridades Eclesiástica, Civil, Militar, Municipal, Provincial, 

Judicial y Administrativa. [21] A todas rindo pleito homenaje; a todas me 

ofrezco absolutamente y me honro y me complazco en acatarlas lisa y 

llanamente. 
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«Habiendo tomado parte en el Primer Congreso de Historia de la 

Corona de Aragón, celebrado en Barcelona en 1908, no concurriendo al 

mismo, sino mandando un modesto estudio (atenciones del elevado cargo 

que desempeñaba a la sazón en la Diócesis de Mallorca, me impidieron la 

asistencia), ¿cómo podia negarme a intervenir en este Segundo Congreso, 

tratándose de un solar tan augusto de nuestra Monarquía como Huesca y 

de un pueblo tan generoso, tan noble, tan simpático, tan épico, tan 

hermano como el pueblo aragonés, que es carne de nuestra carne, que es 

sangre de nuestra sangre, que es vida de nuestra vida? No, yo no debía, 

yo no podía retraerme ni llamarme andana; yo debía a todo trance 

aceptar un puesto en este Congreso; yo me honré en asumir la 

delegación de este Congreso en las Baleares, haciendo cuanto se me 

alcanzó para que mis paisanos aportasen al Congreso su valioso concurso, 

venciendo los múltiples y serios obstáculos que se nos oponian por la 

lejania del sitio y las consiguientes molestias del viaje y por lo reducido y 

cerrado de los temas de que no podian salir los asuntos, objeto del 

estudio del Congreso, del siglo XII, cuando las Baleares gemían todavia 

bajo el férreo e insoportable yugo musulmán, que tan mal parada dejó la 

civilización en nuestras islas, completamente extrañas y apartadas de la 

Corona de Aragón hasta D. Jaime I, el estupendo, el magnánimo, el 

homérico, el incomparable hijo de Pedro II el de las Navas y de D.ª Maria 

de Montpeller. 

«Modesto, pero positivo y sincero, es el tributo con que las Baleares 

concurren al Congreso y que me cabe el honor de presentaros y ofreceros 

como homenaje filial a la Ciencia y a la Patria, esperando que lo 

aceptaréis tan magnánimamente como humilde y fervientemente os lo 

ofrecemos y rendimos. HE DICHO». 

Tres o quatre vegades m’interromperen vibrants salves de mans-

balletes, indici manifest de conformetat i aprovació de mon selecte 

auditori. 

A mitjàn capvespre fonch l’apertura solemne del Congrés an el Teatre 

Principal. Lletgí la Memòria D. Ricard del Arco espinzellant tot lo que la 
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Junta Organisadora hagué de traüllar perque tal Congrés fos un fet. Llavò 

parla lo Sr. Bal�le Accidental d’Osca come President Nat del Congrés, i 

finalment lo Representant de l’Universitat de Saragossa, lo Professor don 

[22] Ricard Royo Villanova, obri la boca i se deixa caure un discurs molt 

eloqüent i ben cepat de doctrina històrica i patriótica. 

Dia 27, comensa an el Congrés la lectura dels treballs presentats, i 

En Carreras i Candi resumeix els seus dos: a) «El espíritu descentralizador 

de Barcelona en Aragón, frente a la absorción de Castilla, forma la 

confederación catalano-aragonesa»; b) «Pren nova forma en lo sigle XII la 

vella llengua ibèrica, iniciant la literatura catalana». Suscrich en totes ses 

parts la primera tesis; en quant a la segona, allà on En Carreras pretenia 

negar la llatinidat de la Llengua Catalana, me creguí an el cas d’aixecarme 

a fer constar que jo considerava evident de tota evidència tal llatinidat, i 

quant En Carreras haja acabat de publicar sos estudis sobre la tesi seua, 

llavò ja me’n faré càrrech i hi diré la meua, si Deu ho vol i som vius. Allà 

just fiu una breu indicació dels fonaments que tinch per sostenir la 

absoluta llatinidat de la Llengua Catalana, i ès que tota la nostra 

conjugació i declinació, l’ànima de tot idioma, ès esclusivament llatina 

sensa mettàfara de cap altra idioma. ¿Ha demostrat lo contrari En 

Carreras i Candi ni cap altre impugnador de la llatinidat del Català? No en 

tench notícia.1 —Lo bo fonch que lo docte catedràtich de l’Universitat Dr. 

Jiménez Soler, s’alsà tot remolest a dir que no admetia tal llatinidat del 

Català i del castellà (jo l’havia afirmada de totes les llengues romàniques) 

i cità com exemple la formació del futur, que ès cabalment un procès 

radicalment, absolutament, esclusivament llatí. Aquell bon senyor no 

indicà cap raó ni cap prova sobre tals afirmacions seues; i jo considerí que 

                                                 
1 Nota de l’original: Lo cas fonch que l’amich Carreras i Candi me replicà allà mateix que 
ell havia publicades les proves de la seua tesi i que no era culpa d’ell si jo no les havia 
vistes. Llavò privadament me digué que les havia publicades demunt lo Butlletí de 
l’Ateneu Barceloní. Jo esperava que m’enviaria els nombres corresponents. No 
haventlosme enviats, escrich a la Llibreria Verdaguer que me suscriguen a dit Butlletí i 
que me’n enviin tota la colecció, i la Llibreria Verdaguer me contesta que a l’Ateneu li 
han dit que tal Butlletí ès just p’els socis de l’Ateneu i que no admet suscripcions. Ja es 
una llàstima que En Carreras i Candi no tengués en conte aquesta circunstància quant 
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no era cosa d’armar allà un entrevers ab aquell senyor en coses que no 

eren l’objecte del Congrés i per no deixarlo ab evidència, puys se veu que 

ès un senyor que sap molta d’història aragonesa, però que en ram de 

filologia va primet de roba i que no ès gayre difícil ferli mostrar els peus, 

per poch que li estirin el llensol. 

L’egregi D. Adolf Bonilla Sanmartín, deixeble predilecte del gran 

Menéndez Pelayo, Catedràtich de l’Universidat Central, llitx son molt 

notable estudi: Documentos jurídicos aragoneses del siglo XII anotados y 

comentados, que fa vertaderament les delícies del Congrés. Després fas 

ab ell una mica la pretxa i me mou de la meua qüestió ab l’Institut, 

demostrant estarne molt enterat, i talla un vestit nou ben just an els 

estornells instituters, que se creuen que tothom les té per uns pous de 

ciència, i ès tot el revés. Respecte de Mestre Biel Alomar me digué que 

havia lletgit ab molt de gust mon primer article demunt ABC sobre el 

discurs de Mestre Biel dins el Congrés dia 31 de mars contra la meua 

Obra del Diccionari, discurs tan buyt, tan flonjo i tan insustancial, que 

resultava un vertader desastre per l’orador, i acabà dientme: Estoy 

convencido de que Alomar es un hombre sin cultura. (¡Beveulovos aqueix 

xisclet d’En Bonilla, Mestre Biel! Ah idò? ¿què paupau?).—En Bonilla, 

naturalment, se referia a la cultura filológica. Es envers d’aquesta que 

Mestre Biel ès una nul�lidat... fenomenal. 

En la sessió del cap-vespre que me tocà presidir, un Canonge de Jaca 

(Dr. Sangorrín) demostrà la futilidat i insubsistència de la llegenda famosa 

de la Campana de Huesca, que feu, diuen, el Rey d’Aragó Ramir II tallant 

els caps dels senyors més avalotadors, fentne un caramull en forma de 

campanar. Sortiren tres o quatre congressistes come pinyols de cirera 

defensant fins a les ultres tal rondalla ab raons, no ja foradades, sino 

foradadíssimes, demostrant una falta de preparació històrica fora mida. 

Per defensar la llegenda tan malament, els hauria valgut més no badar 

boca, i tots hi hauríem guanyat. 

                                                                                                                                                        
devant tot lo Congrés d’Osca digué que havia publicades les proves de la seua tesi». Hi 
ha públich així mateix fora dels socis de l’Ateneu Barceloní, amich Carreras i Candi! 
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Dia 28, la banda del matí, no hi hagué sessió, sino un solemne 

Pontifical a la Seu en sufragi del rey N’Alfons I d’Arago, lo Batallador. 

Oficià lo Rdm. Sr. Bisbe de Jaca i predicà lo Bisbe d’Osca. Una nota hi 

hagué per mi desagradabilíssima: l’Ofici de Requiem fou a tota orquesta, 

lo qual no deixà d’esser una tremenda dissonància, i que’m dispens l’Il�lm. 

Capítol d’Osca. La Seu d’Osca ès petita i té lo chor al mitx, i ab lo diluvi de 

gent que tot ho omplia movent un trull fora mida, no poguí sentir ni un 

mot del sermó, que, tractantse d’un predicador tan bufarell com lo P. 

Zacarias Martínez, ès segur que fou de primera-bona. Així ho digueren els 

qui havien tenguda la sort de sentirlo. [24] 

En la sessió del cap-vespre me tocà donar cante del estudis que els 

balears presentàvem an el Congrés. Erem a) Lo M. I. Sr. D. Gabriel Vila, 

Dignidat de Xantre de la Seu de Menorca; Menorca, tributaria de Aragón 

en el siglo XIII (en temps del Rey En Jaume I). —b) Mn. Antoni Truyols i 

Pont, Professor i Majordom del Seminari de Mallorca: Manacor durant la 

dominació musulmana i a la època de la reconquista. —c) D. Fernando 

Montilla i Ruiz: El manuscrito árabe del Archivo Regional Histórico de 

Mallorca, llamado «Libre del Repartiment». Aquest estudi d’En Montilla ès 

d’un gros interés perque cap arabista, d’En Gayangos ensà, havia estudiat 

dit manuscrit, i En Gayangos just estudià, de Madrid estant, els noms 

aràbics de carrers, bossins de terra i llochs que figuren en dit Llibre i que 

En Quadrado li enviava calcats. En Montilla ha fet son estudi demunt lo 

mateix text aràbich, i ha illustrats una partida de noms de lloch que son 

mots de la nostra Llengua i per això mateix d’un gros profit per l’Obra del 

Diccionari. —d) P. Miquel Alcover, S. J., mon germà: La Cruzada Pisano-

catalana bajo el mando del Conde de Barcelona Ramon Berenguer III 

contra el poder muslime balear (1113-1115) una feta fins no hi ha gayre 

casi del tot desconeguda. —e) Lo que hi presentí jo: Los Mozárabes 

baleares. Lo que nos dicen de su existencia la sana crítica històrica y la 

filología. Interessen a l’Obra del Diccionari els següents capítols: 1. Los 

nombres de las islas e islotes del Archipiélago. —XI. ¿Qué nos dice de los 

mozárabes la toponimia balear en el «Libre del Repartiment de 
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Mallorca?». Aquí estudiy 89 noms de lloch mallorquins que, casi tots son 

mots romànichs que eren a Mallorca abans de la Conquista i que poden 

passar bellament come mots catalans, per exemple: puella, Marí, Barba, 

Laurenz, Vitela, Orioles, Massarella, Ortella, Formentor, Sant Martí Vila-

roja, Vilanova, Crexens, Samorella, Palumber, Lubí, Al-capzal, Capelles, 

Castell, Canalutx, Sant Vicent, Oliver, Muntagut, Sant Esteve, Novelitx, 

Maria, Caldaritx, Termenor, Albadelle, Morel, Constantí, Ferro, Turritx, 

Rubinitx, Fontitx, Castellitx, Sant Major, Costix, Conxel, Esturel, Ausell, 

Auxella. ¡Si ho ès d’interessant lo fet de que a Mallorca ja hi hagués tots 

aquests noms de lloch baix de la dominació sarraina! Crech haver 

demostrat dins aqueix estudi que la primeria del sigle XII als mozarábichs 

balears ja no existien, ja no n’hi havia a Mallorca. Per lo mateix aqueys 

noms de lloch tenen que esser anteriors an el sigle XII. 

Donant conte d’aquests cinch treballs, sensa temerme’n, parlí prop 

d’una hora. [25] 

Tropell tropell donaren conte altres companys meus de Taula 

Presidencial dels altres estudis presentats i que llurs autors no hi eren, i 

prop de les vuyt del vespre acabàrem la sessió històrica, comensant llavò 

la arqueològica, que omplí tot lo dijous dematí. 

Aquest Congrés se ressentí d’haver senyalades massa poques 

sessions per lletgir i discutir els treballs presentats. N’hi hauria hagut per 

una setmana ben afavorida i ho despatxàrem ab dos dies i mitx. Això ès 

un mal, perque un home que se passa mitx any o tot un any preparant un 

estudi, i llavò just li donen deu o quinze minuts per resumirlo, per forsa 

s’ha de considerar desayrat i sensa ganes de tornar a cap Congrés.  

—Dia 29, la banda del matí, hi hagué la sessió d’arqueologia an el 

Congrés, i fiu una escapada a la Seu per veurela d’aprop i esglayarme 

devant l’admirabilíssim retaule major, d’alabastre, de l’inmortal Damià 

Forment (1520-1534), sens dupte un dels millors d’Espanya. També me 

deixaren ab un peu alt i ab els cabells drets la vintena de còdichs 

manuscrits, molts d’ells breviaris i missals, re-de-plens d’estupendes 

vinyetes i inicials historiades, que guarda aquell Capítol, dels sigles XII, 
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XIII i XIV. I ¿que en direm del tresor de custòdies, calzes, relliquiaris, 

caixetes de plata plenes d’esmelts de Limoges (sigles XI-XII) i lo relleu 

d’alabastre de Santa Epifania, també d’En Forment? Ab tota veritat se pot 

dir que la Seu d’Osca ès tota un tresor, tot un relliquiari. 

També guaytí dins San Pedro el Viejo i dins son claustre, meravella 

romànica prou ben restaurada, i llavò dins lo Museu Arqueològich 

Provincial, notable per algunes antigadats ibèriques i romanes i per una 

col�lecció de pintures demunt post (sigles XIV, XV i XVI) i demunt teles, de 

Coello, Cerezo, Carreño, Camilo i altres. 

No me romangué temps per anar a veure les altres antigadats 

d’Osca. Lo bo del Congrés me robà tot lo temps. 

El vespre hi hagué la clausura an el Teatre Principal, parlanthi lo Sr. 

Bal�le d’Osca i un senyor de Saragossa que no sé quina representació 

duya d’aquella ciutat i que hauria agradat més, si fos estat més curtet. 

Llavò ens donaren un gran sopar de gala, que no comensà fins 

passat les nou i mitja, i jo haguí de tallar caps an el primer plat perque 

ja’m bastava per caldera, avesat com estich a pegarli primet primet, que 

ès lo gran sistema per passar bona nit. 

Prenguí comiat de tota aquella bona gent del Congrés re[26]tentlos 

milions de gràcies de lo be que m’havien tractat, donantme una mostra 

tan vitenca com eloqüent de la magnanimidat, germandat, noblesa i 

franca simpatia, ab que els aragonesos tracten sempre els qui elze venen 

a visitar. 

Fiu be d’anarme’n abans de pus raons, perque eren passat les dotze 

quant s’alsaren de la taula aquells bons de sopadors. 
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§ 3 

La Conjugació i qualque cosa més del dialecte de Tamarit de 

Llitera 

 

Dia 30 d’abril (1920) dich a Osca missa ben dematí; me despedesch 

de tota aquella santa gent de la Residència dels PP. Jesuites, que tan be 

m’havien tractat, especialment lo Rt. P. Superior, i prench lo tren de 

devers les set, i ¡cap a Tardienta! a on pujam an el qui ve de Saragossa, i 

devall a Binèfar. D’assí ab una tartana que trop, m’esquitx a Tamarit, la 

on arribam demunt les dues. Din ab quatre grapades. Visit lo Rt. Mn. 

Josep Esteva i Arnau, Rector d’aquí, i llavó els Pares Escolapis, que hi 

tenen una magnífica casa i devers docents xichs que hi van a apendre de 

lletra. Esplich la cosa an els Rts. P. Anselm Viruete, Rector, P. Gabriel 

Fuster i P. Pere Cester, que me reben atentíssims i posen a la meua 

disposició tots els xichs que vulla per lo de la Conjugació i demés estudis 

de Llengua que desitgi fer. Ells mateixos me trien tots aqueys: Lleó 

Vadaller i Pociello de 14 anys, Pere Menal i Sabater de 12, Lluís Banyeres 

i Molina de 12, Josep Colàs i Abarizqueta de 8, Àngel Palacios i Martínez 

de 12, Ramon Tossal i Nadal de 14, Pau Palacín i Rodrigo de 10, Pau 

Llurdà i Fantova de 10, tots ben atxaravits i de l’ull del vent per una 

conjugada. Ens hi posam tot d’una, ells a dir formes verbals i jo escriu 

que escriu, fins passat les sis, que posam forqueta per que se’n vagen ells 

a botar i a les altres coses que convenguen i jo a fer altres feynes. 

Lo endemà a les vuyt comparesch a Ca’ls Escolapis, i ja hi trop 

aquella valenta colla de xicots, més delitosos de conjugar que un ganivet 

nou de tallar. Comens a abocarlos verbs i elze me conjuguen bil�lo bil�lo; i 

m’he d’afanyar de tot per seguirlos. A les deu elze don mitja hora de 

jugar; refermam les amors a les deu i mitja, i fins a les dotze, i el cap-

vespre de les dues fins a les cinch i mitja, que se’n van a berenar i a 

botar; i llavò de les sis fins prop de les set i mitja, que deixam conjugats 

tots els 85 verbs de la llista. Lo endemà dematí li pegam de fonètica [27] 

i floretjam una mica dins la sintaxis i la declinació fins que prop de mitx-
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dia elze llicenciy de tot, donantlos mil gràcies de la santa paciència que 

han tenguda. Per completar l’enquesta i ferli lo repel, hem tenguda sessió 

a la Rectoria, després de dinar, ab D. Manuel Purroy i Mn. Manuel Blanco, 

aquell de 70 anys, aqueix de 50, tot[s] dos nadius d’assí i entesos en ram 

de llenguatge tamarità, els quals amabilíssimament han contestades totes 

les preguntes que elze he fetes demunt aquesta cosa. 

Lo dialecte tamarità ès d’una importancia suma per esser d’un 

territori que ara pertany administrativament a la província d’Osca, no a 

cap província catalana. Per efecte de la tremenda prevenció que hi ha 

aquí contra els catalans, que ara no ès hora ni lloch d’anar aclarir si ès o 

deixa d’esser justificada, els de Tamarit de Llitera neguen que siguen 

catalans i que parlin català. He provat de convencerne alguns de que ab 

tals negatives contradiuen la veritat, però no m’han volgut creure. —

¿Donchs que serà lo llenguatge vostre si no ès català? elze deya. —

Qualsevol cosa, fora català! me contestaven. Científicament ès evident de 

tota evidència que Tamarit ès un territori de Llengua Catalana, que parla 

un dialecte, una modalidat del Català i de les més interessants per la seua 

situació i estat d’esperit. 

En punt a fonètica ofereixen gran relleu els fenòmens següents: a) la 

á tònica, especialment si ès final i no du cap consonant derrera, ès molt 

robusta, cepada i plena. —b) la �� i la �� són molt poc obertes, sovint es 

confonen amb e �, o�. —c) La desinència -é(r), procedent del llatí -ariu, sona 

-��: v. gr. oli��� < olivARIU, sabat�� < sabatARIU, forn�� < furnARIU, farr�� < 

ferrARIU, fust�� < fustARIU. —d) La -a àtona, final de frase fonètica sona -o: 

k�a�bo (cabra), d��no (dona), trento (trenta). En els altres casos sona a, 

quasi com en castellà. —e) La e àtona en totes les situacions sona e 

(tancada). Ara en esser final, sovint ès tan tancada que sona i: v. gr. 

sébis (cebes), p���is (peres), t�o��i (jove), nove�mbri, dese�mbri, karnist��ltis, 

ottúbri! —f) La o àtona se mantén o, no sona may u: pàmpol, trébol, 

kodo�� [codony]. —g) A Tamarit de Llitera, com a tota la Ribagorça, parlen 
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pitxat, que diuen els valencians, això ès, fan t� (tx) tota d! (tg) i s (sorda, 

aspra) tota z (s sonora), i així no pronuncien k��za, ka�za, pa!e�sos, fe�d!e, 

d!o��e, d!epe�u�t, m��n!a, sinó k��sa [cossa], ka�sa [cassa], 

pat�e�sos [patxessos], fe�t�e [fetxe], t�o��e [txove], t�epe�u�t (txeperut), m��nt�a 

[monja]. —h) la d! i la t� les fan -y: fa�j (faig), r��j (roig), ma�j (maig), fu�j 

(fuig). També pronuncien puya� en lloc de puja� (pud!á). —i) La l entre p, b, 

g i vocal, la fan sonar � (ll), i així pronuncien: p�a� [pllá], [28] p�e� [pllé], 

p�om [pllom], b�a�� [bllank], b�at [bllat], k�a� [clla], mask�e [masclle], 

are##�a� [arreggllá], es�e�sia [eslléssia: esglesia]. —j) la desinència -�s [-lls] 

la fan -�t� [-lltx] i així pronuncien: kaste��t� [castelltx], porte�t� [portelltx], 

ka�a��t� [cavalltx]. Apliquen aqueixa llei a la desinència -�s [-nys] i la fan -

�t�: v. gr. dos pu�t� [puñtx: punys], tres a�t� [añtx: anys], sis bo�t�: 

[boñtx: bonys]. —k) Se mengen la c de l’aplec -ct- deixant la -t- tota 

sola, i així pronuncien: Retó, dotó en lloc de Rettó, dottó. 

No ès menys interessant la conjugació. Ventassí els trets caporals, 

característichs: a) Conserven els infinitius: a�w�e [haver], bu��d�e, [bulldre] 

(bollir), ku��d�e [culldre] (collir), sa�b�e (< sápere), b��ldre (voler), ba�ldre 

(valer), p��d�e (poder). —b) Demostren gran afició an els participis de 

pretèrit en gut: v. gr. defengut (defès < defendre), entengut (entès < 

entendre), molgut (molt < moldre), prometut (promès < prometre). —c) 

Quasi tots els verbs de la segona, tercera i quarta conjugació, per formar 

la primera i segona persona del plural del present, les prenen del 

subjuntiu, així com dins tota la Catalunya oriental i central ho fan a 

l’enrevés: posen an el subjuntiu la primera i segona persones del present. 

I així diuen a Tamarit de Llitera: akudi�e�m, be�e�w, kaj�e�m, �et�i�e�m, 

t�aj�e�w, me�eske�m, ri�e�w, bi�#e�m en lloc de acudim, beveu, queym, 

lletgim, geys, mereixem, reys, venim. —Ara els verbs de la primera 
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conjugació i alguns dels més usats de les altres conjugacions, com haver, 

esser, ser, conserven les formes primitives: ham (habemus), hau 

(habetis); so�m, so�w, fem (facimus), feu (facitis). —d) Fan gw la w 

postònica de la tercera persona plural del present dels verbs que hi duen 

tal w, i així pronuncien: di��wen, be��wen, ka��wen, de��wen, m���wen en lloc 

de diwen, be�wen, ka�wen, mo�wen. —e) Fan en -i��a o -i��o casi tots els 

imperfets de la segona, tercera i quarta conjugació: kozí�a, kozí�es, kozí�e, 

kozí�em, kozí�ew, kozí�en. Però en verbs molt usats empren la forma -ía: 

v. gr. ka�ía, ka�íes, ka�íe, de�ía, -íes, -íe, sa�ío, sa�íes, sa�íe. No fan casi cap 

imperfet fort, i així pronuncien kaí�a, t�aí�a, r�í�a, k�eí�a, bejí�a, en lloch de 

queja, geja, reja, creja, veja. Però també pronuncien: dí�a, du��a, fía, fe�a, 

formes vertaderament fortes, en lloch de deja, duja, feja. —f) L’optatiu o 

imperfet de subjuntiu dels verbs de la primera conjugació i dels 

procedents dels infinitius acabats en -escere i qualcún altre que s’hi 

assimilá, el fan en -eso, -esa, -éses, -és, -ésem, -ésew, -ésen: v. gr. 

anésa, anéses, anés, anésem, anésew, anésen; naskésa, naskéses, 

naskés, [29] etc.; mereskéso, mereskéses, mereskés, etc.; iskéso (isqués 

= eixís < eixir = sortir), iskéses, iskés, etc.; fésa, féses, fés, etc.; fo�sa, 

fo�ses, fo�s (< fuissem, fuisses, fuisset). Els altres verbs fan l’optatiu en -

�e�sa, -�e�so [-guessa, -guesso]: akudi�e�so, bati�e�sa (batés), bu�i�e�sa 

(bulliguessa = bullís), per�e�sa (perguessa = perdés); parti�e�sa (partiguessa 

= partís), mo�i�e�sa (monyiguessa = munyís), fui�e�sa (fuiguessa = fugís). 

De manera que s’hi ès perdut l’optatiu en -ís (sentís, ferís, servís, etc.). —

g) Fan els incoatius en -ísco, -íses, - ís, -ísen: akudísko, akudíses, akudís, 

akudísen; me morísko (morior), te moríses (moreris), se morís (moritur), 

mos mori�e�m (moriamur), os mori�e�w (moriamini), se morisen 

(moriuntur). Els vells encara diuen: me mu�j�o, te múj�es, se múj�en. —h) 
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Hi ha formes tan especials com: b��len ke jo aku�í�a (acudesca), ke yo bí�a 

(visca), ke yo p��r�a (perda); ke yo kor�a (córrega), ko�r�es, ko�r�e, kor�e�m, 

kor�e�w, ko�r�en; ke yo se�pia (sapiam), se�pies, se�pie, sapi�e�m, sapi�e�w, 

se�pien; ke�pio (capio), ka�ps, ka�p, ka�e�m, ka�e�w, ka��en; ke�pia (capiam), 

ke�bies, ke�bie, kabie�m, kabie�w, ke�bien; sa�s (saps); bu�j (vull), b��s (vols). 

Conserven el vell participi fe�jt (fet). 

En punt a sintaxis hi ha fenòmens a dir ver escepcionals: a) La 

partícula pronominal ho, sufixada a certs imperatius se diptonga en -�we; 

i així pronuncien: ente��#we, pre�#we en lloc de entenho!, prenho! Estich 

segur que també diràn: fon#we (fonho!), ti�#we (tenho). No reparí que ho 

diguessen, però considero que ho han de dir. —b) La partícula pronominal 

hi, sufixada a certes formes verbals, també la diftonguen en -je: kabe�n-je 

(cabenthi), dil��ye (dílehi = digaslehi); però també diuen: do�naloj 

(donalehi). —c) Usen la contracció se (< énze = nos) per nos i vos: se 

bewre�m; se bewre�w. —d) Empren també la contracció: ña� (< n’hi ha), 

ñawre� (< n’hi haver = havern’hi); ñavia (< n’hi havia), ñaurà (< n’hi 

haurà), etc. Aquesta � (ny = ñ) ès lo resultat de la fusió de les partícules 

ne + hi. —e) Fan una construcció molt especial, que trobí a Vilaller l’any 

1906 i a diferents endrets del Reyne de València l’any 1918; la fan sobre 

tot els infants: si juguen, mengen o lligen, etc. i elze demanau que feu? 

Vos contesten, no usant el present del verb que denota l’acció que fan, 

sinó que vos contesten amb l’infinitiu; i vos diran: ¿ke� fe�m? t�u�a� [txugà = 

jugar], mint�a� (mintxa� = menjar); �et�í (lletxí = lletgir). 

En punt a vocabulari tenen coses ben particulars, diuen: un som�� 

[somer = ase], una som���o [somera]; un totxo (bastó, [30] gayato); 

safranya (part posterior del genoll); —b�na k��so (molt); v. gr. ke ñay�a 

bona k�sa de taront�es [tarontxes = taronges] (que hi haja bona cosa 
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[moltes] de taronges); grone�to (oronella). —Empren sempre l’article lo, 

may el. —Han perdut l’article personal En, Na. —Fan certs diminutius molt 

graciosos, que a Mallorca també en feym per l’estil, i així diuen: una 

mikarríno [micarrina < mica]. Han perdut seure i esser en sentit de 

trobarse a un lloch determinat, i així en lloch de seure diuen estar 

sentats; i en lloch d’esser (trobarse) a tal banda, diuen: estar a tal banda. 

—Usen el pronom personal lis per los: v. gr. no més fa k� enredalis! No 

saben com lis di�wen. 

Pres comiat de tota aquella bona gent tamaritana, que tant i tant 

m’han favorit en mon escorcoll, demunt les cinch, ab una tartana que 

lloch per mi totsol, li envel cap a Binèfar, i aquí ab lo tren cap a Lleida, a 

on arrip passat les vuyt i mitja. Trot trot cap an el Palau bisbal, trop lo 

Rdm. Sr. Bisbe que acabava de sopar, no sabent que jo hi hagués de 

comparèixer perque la carta que jo li havia escrita ahir de Tamarit no li 

era arribada. Feym una conversada de moltes d’espícies, i mos n’anam 

tots a donar part a la nit, despedintme jo de Sa Illma. perque a les cinch i 

quart m’he d’espitxar a l’estació per agafar lo tren lleuger de les sis cap a 

Bellpuig. 

 

 

§ 4 

Escapada a Barcelona, Vallvidrera i Terrassa 

 

M’embarch dia 23, arrip lo endemà dematí a Barcelona, i, totd’una 

comens l’ofensiva. 

 

 

Dia 24 de janer 

 

Llest de totes les feynes ab que un capellà ha de comensar la diada, 

m’espitx a pendre lloch per demà a Ca’l Dr. Barraquer per lo de l’ull, i 
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llavò ja li he copat ¡cap a Ca’n Joanet Batlle! l’intrèpid llibreter catalanista, 

que ara té la botiga a la Via-diagonal, devora Gràcia. M’aboca set o vuyt 

prestatges de llibres catalans venturers, i ¡venga a separar els qui me 

convenien per l’Obra del Diccionari! Sobre tot, n’arrip a fer un caramull, 

que jo mateix me n’esglayí. Res, me’n curí la nafra ab 452 pessetes. I 

això que En Batlle no mossega tan fort com altres llibreters! Lo consol ès 

que així tench un magnífich aplech, un esplèndid ramell de casi [31] tots 

els escriptors del modern renaixement català; hi ha qualque mostra de 

casi bé tots. Mentres triava tant de llibram, s’entrega un amich d’En 

Batlle; aquest m’hi presenta, i resultà esser un contrari reconsagrat d’En 

Cambó i d’En Puig i Cadafalch. Me felicità coralment, entusiàsticament per 

les meues campanyes anti-instituteres i anti-lligueres, i ja poreu creure si 

elze tallaríem un bon vestit nou an aquells caporals tan acaporalats de la 

gran farsanteria lliga-regionalistenca. I ens avenim de que lo mal més 

gros que feu i no s’atura de fer La Lliga Regionalista a la Diputació, a 

l’Ajuntament, a la Mancomunidat i a tot Catalunya, ès el descrèdit i 

desprestigi de la Bandera Regionalista i Nacionalista, perque com La Lliga 

ho fa tan re-de-malament ab la seua pèssima administració, fatal 

desgavell i abús esglayador dels cabals públichs, crea un escepticisme 

ferèstech per tot arreu i ès causa de que la gent, en veure negú que 

enarboli tal bandera, invocant la moralidat i la salvació de la Pàtria, diràn: 

—Lo mateix feyen els de La Lliga Regionalista, i ens son sortits pitjors que 

tots els altres farsants polítichs! Convé donarlos les portes p’els ulls, no 

siga cosa que ens resultin tan farsants i enganadors i àvols com els de La 

Lliga! Això ès la calamitat més grossa que causa La Lliga Regionalista: lo 

desencant, la desilució, l’escepticisme que sembra per tot arreu, fent 

impossible tot moviment futur de regeneració i redressament de la cosa 

pública a Catalunya baix del nom de Regionalisme i Nacionalisme. 

Hora baixa trop un fervent catalanista, redactor d’un dels diaris més 

antichs i acreditats de Barcelona, i me diu que segueix el desgavell i la 

falta de diners dins l’Institut d’Estudis Catalans, tenint aturades totes les 

publicacions; i que ara han de publicar una cosa perque hi ha un senyor 
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que s’ès oferit a pagarne tot lo llayt. Una cosa m’ha contada de cert 

subjecte famós de l’Institut, que ara ha pogut rispar un càrrech a 

l’estranger que li donarà marge per fer bons diners; però que, com està 

carregat de deutes, els seus acreedors se’n son temuts i l’encalsen perque 

elze pagui. I ¡bo està el Rector per uns quants billets! puys no té ni per 

pagarse lo viatge fins a la ciutat del seu novell destí! No para de trescar 

devers l’Institut, la Diputació i la Mancomunidat, pretenint que per la seua 

bona cara li han de pagar, un o altre, lo viatge i demés xirimindangues; 

però sembla que aquelles entidats fan anques enrera i li donen el vent per 

escampat, perque ja n’estàn de tal super-home fins part demunt els 

cabells. Es un dels més culpables del meu conflicte ab [32] l’Institut i un 

ídol de la partida de bajans i titiuers regionalistes de Mallorca, 

venturosament re-de-poquíssims, però que n’hi ha uns quants dignes de 

millor sort i que ès una vergonya i una afronta per ells haverlos de veure 

entregats ab cos i cordes a tal idolatria. 

 

 

Dia 25 de janer 

 

M’entrech a les vuyt del matií, l’hora selietjada, a Ca’l Dr. Barraquer: 

me practiquen un regoneixement detingut a l’ull malalt, me veu llavò lo 

mateix Dr. Barraquer, me mira dins l’ull de prim conte, i resulta que ja no 

poria anar millor de lo que va, gràcies a Deu, donada la situació ab que se 

trobava dia 14 de juliol quant el me va veure per primera vegada. 

M’indica el Dr. Barraquer el medicament que cal encara aplicarhi una 

temporada, i que puch fer totes quantes d’escursions convenguen per 

l’Obra del Diccionari, sempre que duga un pedasset negre aferrat ab 

goma a l’ullera que va devant l’ull malalt. Lo cèlebre d’aquesta malaltia 

meua ès que ab les ulleres armades d’aqueix pedasset, hi veig molt millor 

que abans: fa trenta anys que no hi havia vist tan bé. Just ès la molèstia, 

que no puja un grell d’ou, d’anar ab aquell pedasset a l’ullera endreta, ab 
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una ullera blanca i una negra, lo qual escita ferm la curiosidat dels 

badochs i gent menuda. ¡Totes les desgràcies com aquesta! 

Hora baixa top un gran amich meu, un dels homes més eminents de 

Catalunya, però ab un cor com una llentilla en matèria de plantar cara a 

certs Caifassos i Reys Herodes, i que com home de lluyta no val un gafet 

ni un diner de mach en dia de bona fira. Me mou de la meua baralla ab 

l’Institut, llamentantla molt, regoneixent que jo tenia tota la raó; però 

que ell may hauria apellat an el sistema de defensa i d’atach que jo adoptí 

i que m’ha donat un triunf tan colossal. Tan bon amich ha tengut que 

sufrir molt dels Cacichs lliga-regionalistenchs, allà on ell ès un gran 

catalanista, i per la seua blanor i fluixedat de coratge li ha tocat caure 

devall. Ab tot i això s’ha deixat dir que no li semblava bé lo meu sistema 

de combat, allà on el seu li ha costades tantes d’amargures i poques 

ventatges ferm, i encara ben migrades. Ell no ha pogut badar boca en 

públich contra aquells dèspotes. Jo en canvi m’he pogut esplayar a les 

totes, dient dalt lo BOLLETÍ les mil llàstimes contra les males pècores que 

me volien anul�lar; però ab tot quant n’he dit, crech no haver faltat a la 

veritat ni a la justícia ni a les conveniències socials. [33] I ja no me poria 

dir millor tal campanya meua de lo que m’ha dit, gràcies a Deu. ¿Me 

porien donar tots els meus contraris ni la mitat de la mitat de lo que m’ha 

donat Sa Magestat l’Alt N’Alfons XIII Rey d’Espanya ab son Govern i els 

Caporals de Madrid? Per això an aquest bon amich i an els altres catalans 

que se’n venen ara ab aquestes neus i aquestes solfes de que no havia 

d’haver singlat ni fiblat tan fort els instituters i llurs estalons, me veig an 

el cas de dirlos que els agraesch de tot cor les observacions que me fan 

sobre el raig de Manifests que he publicats contra aquella tropa de super-

homes nials, estantissos i esveuvats, però que elze don tots per re-de-

ben publicats, i que poràn esser tot lo que se vulla, fora injusts, 

inmerescuts, inhàbils i inoportuns. Ab ells he triunfat. ¿Què m’hauria 

succeit si jo fos anat ab tantes de contemplacions com certs amichs 

m’aconsellaven i que encara me retreuen? ¿Me serví de res fer avinent a 

la Diputació de Barcelona ab tot secret tot quant passava dins l’Institut, 
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els abusos que hi havia, el desgavell que hi reynava, les barbaridats que 

alguns dels instituters se permetien contra mi i contra l’Obra del 

Diccionari? No serví absolutament de res tota aquesta diplomàcia de 

miraments i suavidats, sino per envalantonar els meus contraris, grans 

malefactors de la Llengua nostra. ¿De què serví tota la circunspecció i 

parcimònia del primer Manifest? ¿Se posà publicament a mon costat 

Catalunya? ¿Sortí negú a oferirme ni a proporcionarme els remeys per fer 

anar avant l’Obra del Diccionari que En Puig i Cadafalch ab l’Institut en ple 

me negava, escomunicantme, negantme l’aygua i el foch? En Puig i 

Cadafalch i l’Institut necessiten uns inimichs com la generalidat, com la 

casi totalidat dels que caplleven devers Catalunya, uns inimichs que callin, 

que s’arrufin, que no moguen escàndol, que usin un vocabulari ben 

acadèmich. Així la colla de cacichs lliga-regionalistenchs se consolida i se 

eternisa en llur cacicat, dèspota i desenfreit, demunt tot Catalunya. 

Donchs si els catalans estàn disposts a aguantar tal colla de dèspotes, no 

hi estich jo ni estaré may, mentres Deu me conserv l’enteniment. A lo que 

estich ben dispost ès a seguir desparant bala rasa a tan nefanda colla un 

dia i un altre dia, un any i un altre any, sempre que ho crega oportú p’el 

bé de l’Obra del Diccionari. I no dich això per ofendre negú, sino per fer 

constar la meua manera de veure les coses de Catalunya i que lluny de 

penedirme ni de rectificar res de la meua conducta, de cada dia estich 

més resolt a seguir endevant p‘el camí emprès, aixó després d’haverho 

meditat llargament [34] devant Deu i la meua conciència de sacerdot, de 

patriota i d’amador de la Llengua Catalana. 

 

 

Dia 26 de janer 

 

De bon matí prench el bobiot cap a Vallvidrera a passar lo dia ab lo 

Rt. Sr. Rector d’allà, Mn. Llorenç Sallent, germà del Dr. Sallent de 

Terrassa. Mn. Sallent ès un colaborador i amich vell de l’Obra del 

Diccionari, per la qual feu anys enrera una notable replega de mots, trets 
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d’una bella partida d’arxius parroquials i particulars de les diferents 

comarques catalanes a on Mn. Sallent ha exercit son sagrat Ministeri. La 

carta que li havia escrita de Mallorca anunciantli la meua visita s’ès 

enrocada p’el camí i jo som arribat primer a la Rectoria de Mn. Sallent. La 

Rectoria està aferrada a l’esglèsia i ja no hi ha altres cases plegades, sino 

moltes d’escampades p’els comellars, turons i ressingles, tot bosch i més 

bosch que componen casi tot lo districte parroquial que peixeix Mn. 

Llorenç, el qual, quant m’ha vist, m’ha rebut brassos uberts, 

obsequiantme tot quant ha sabut. Hem parlat llargament de l’Obra del 

Diccionari i l’he més de mitx ginyat a replegar per aquesta Obra tot lo 

vocabulari, referent a boschs i a llur utilisació i aprofitament, que 

ofereixen tanta de munió de mots i frases d’allò més interessant. 

Ben aprop de l’esglèsia parroquial i rectoria de Vallvidrera, 

encastellat dalt una cuculla que fan aquells turons, s’alsa lo venerable 

casal de la Vila-Joana, a on dia 10 de juny de 1902, entregà l’ànima a 

Deu el més enlayrat, el mes estraordinari dels nostres poetes, Mn. Jacinto 

Verdaguer, a on estàn instalades de no fa gayre, les Escoles de Sords-

Muts, de Cechs i de Deficients que l’Ajuntament de Barcelona tan 

gloriosament, tan heroycament sostén. Mn. Sallent me convida a anar a 

visitar tan gentil casal; mos hi entregam ben peus alts, el Sr. Director i 

els Srs. Professors i Sres. Professores, ens reben amabilíssimament, ens 

duen a visitar totes les càtedres, devant nosaltres fan fer exercicis de 

reflexió a un grapat de deficients, fan lletgir en castellà i en català uns 

quants de cechs i fan parlar sis o set muts. En romanch tot esglayat de 

veure lo que pot l’enteniment, l’enginy, la paciència i la voluntat d’uns 

professors de pel arreveixinat palancatjant dins un sementer tan ingrat i 

repelench com son les inteligències deficients, uns ulls apagats de llum, 

unes orelles tancades, sols obribles a Deu. Els cechs lletgeixen per via del 

tacte; els muts arriben a parlar just observant els moviments de la boca 

dels professors. [35] Així ès que si aquests elze diuen qualque cosa no ab 

veu alta, sino ab xep-a-xep, que els no-muts no els entenen si n’estàn 

gayre enfora, els muts ensenyats prou que els entenen i hi responen fort. 
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Per aixó, per parlar els muts ha d’esser ab bona claror; a les fosques no 

hi ha manera de ferlos dir res. Ab una paraula, aquells professors i 

professores ab llurs respectius alumnes m’han fet passar una de les 

estones més delicioses de la meua vida ¡Glòria a l’Ajuntament de 

Barcelona! que sostèn tal Escola, i que l’ha instalada a una banda tan 

esplèndidament delitosa i pintoresca com la Vila-Joana, comprant aquesta 

ab una mala fi de quarterades de bosch, casi tot aquell clotal que la 

rodetja, per esplay i esbarjo dels tenrals alumnes de tan humanitària 

institució. Entre els Professors figuren amichs meus tan illustres com els 

doctors Barnils i N’Alzina i Melis. 

Després de posar peus devall taula a la Rectoria i d’omplirhi sach de 

coses bones, anam a pegar una ullada a la esglesiona veina, que té un 

retaule major, tot de pintures dalt post, de devers lo sigle XV o de la 

primeria del XVI, cosa bona ferm. Devant l’esglesiona hi ha l’antich 

cementiri, molt menut: ès l’atri de l’esglesieta. Hi he aluyada una làpida 

tombal ab un llinatge curiós: Llavallol (< llavall < lavaclu < *lavaculu < 

lavare). 

Mn. Sallent m’acompanya fins al peu del funicular; en prench comiat, 

agraintli de cor lo beníssim que m’havia tractat, i ¡cap a Barcelona son les 

feynes! 

 

 

Dia 27 de janer 

 

He fetes cames per llarch anant a enllestir una partida de feynes de 

coses que’m convenien ferm. —He visitat lo senyorívol casal que se fa lo 

Foment de la Pietat Catalana. El qui afluixa els clopinsos ès l’heroych Mn. 

Eudald Serra i Buixó, que ha fus en tal institució casi tot lo seu patrimoni, 

que no era cap pich de fava, sino tot un brant de milers i milers de 

pessetes. ¡O quina paga més grossa, quina mesura més satsada i a 

caramull tendrà, en botar dins l’eternidat! Lo Foment de la Pietat Catalana 

ès una de les coses més avengudes, més sòlides i més apostòliques que 
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se sien fetes a Catalunya aquests derrers sigles. ¡Que Deu seguesca 

beneintho com fins assí! Amèn! Els bons amichs que retgeixen i manetgen 

aquella santa casa, me’n han mostrades totes les dependències. La 

distribució i la trassa de tot lo casal, obra de l’enlayrat arquitecte D. Joan 

Rubió i Bellver, ès una cosa fondament, [36] acoradament catalana i 

artísticament una vertadera delicia. —He aprofitada la visita per durme’n 

cap a la meua biblioteca catalana tots els llibres i llibrets que ha publicats 

lo Foment d’ensà que no hi havia feta cap compra de tan esquisit recapte. 

—He feta una passada per la Biblioteca Universitària per veurehi mos 

bons amichs Srs. Rubio, Ramos i Suàrez Bravo, bibliotecaris tan lletra-

ferits i benefactors magnànims de l’Obra del Diccionari, ab tot i no esser 

catalans. ¿Que ho senten els catalans que bravetgen tant de patriotes i de 

nacionalistes, i que just treuen els braons per fer anar cap a ells bones 

senayades de canets i millor si son pessetes? —Hora-baixando me veig a 

l’Ateneu Barceloní ab uns quants d’amichs meus i amadors eminents de la 

Llengua Catalana, que me’n conten de verdes i de madures i per salar 

d’alguns estornells instituters i puig-cadafalquenchs, que son la nata per 

desacreditar i afrontar les causes més santes i més venerandes. ¡Beneida 

sia l’hora que jo m’hi barallí i els espolsí la murta a forsa de tronch i de 

cops de lliure. 

Se fa tart, i fosca negra prench redòs a Ca’n Manso, que ès una llar 

tan solidament catalana en lo bon paraula. 

 

 

Dia 28 de janer 

 

Llest ja de les meues feynes ministerials i berenadet, prench a les 

vuyt en punt lo tranvia elèctrich i ¡cap a Terrassa manca gent! Lo Dr. D. 

Àngel Sallent tenia avís meu, i l’he trobat a l’estació d’allà que m’hi 

esperava. Ens n’anam cap dret a casa seua. Trop la seua honorable 

família ben xaravel�la, gràcies a Deu, i ens ne pujam an el segón pis de la 

casa, a on lo Doctor té la seua oficina lexicogràfica i la seua polent 
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biblioteca filològica, i comensa ell a mostrarme i espinzellarme la seua 

gran feynada d’enllestir per l’Obra del Diccionari tots els mots de la fauna 

i de la flora de les terres de llengua catalana. Ja tench dit varies vegades 

que el Dr. Sallent ès tot un naturalista i un etimòleg de primera forsa. Té 

tot un munt de llibres de botànica i de filologia romànica francesos, 

italians, inglesos, alemanys, grechs, llatins, castellans; però no llibres 

enderrerits ni passats, sino ben novells, lo derrer mot de la ciència 

novíssima. Figurau si m’hi seré entusiasmat, si hi hauré xalat i flocat ab 

tot aquell bé de Deu de ciència llingüística, abocada i acanalada a 

talabaixons cap a l’Obra del Diccionari. Encantadíssim de la feyna que’m 

fa lo Dr. Sallent, li he dit que tots quants [37] de llibres de botànica i de 

filologia no tenga i ens convenga tenir, que elze comani, més prest avuy 

que demà, a fi de poderlos aprofitar per la nostra Obra Nacional, com 

l’anomenà l’Exm. Sr. D. Eduard Dato, dia 22 d’abril de 1919, quant m’hi 

presentaren mos benvolguts amichs els Exms. Srs. Comte de Sallent i 

Marquesos de la Cènia i d’Ariany. —Mos som engolfats tan fort en tal 

pretxa, que, com mos ne som temuts, ens han avisats per dinar. Per lo 

que pogués esser hem fet un bon cap de taula, hem esmolada la garrova 

una estona esclovellant termes de llengua catalana, s’ès fet hora d’aglapir 

lo tranvia, prench comiat del Dr. Sallent i de la seua família, i ¡cap a 

Barcelona s’ès dit! I entradeta de fosca ¡cap an el vapor Rey En Jaume I! 

que a les vuyt i mitja ha cornat, saupant àncores i envelantli cap a 

Mallorca. 

 

 

Dia 29 de janer 

 

De bon matí desembarcam a ca-nostra, i lo meu fidus Achates té que 

haver d’anar ab un carretó an el Moll per traginar tots els llibres que he 

duyts (nou paquets grossos n’hi havia), casi tots catalans, per fer anar 

ben xalestoys els colaboradors de l’Obra del Diccionari, que, si no fossen 

llesterrons i de poca son, per forsa s’haurien de retre. 
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¿Ho veys com tan mateix ès estada una bona escapada aquesta que 

he feta a Barcelona i una mica més enllà? Res, que no siga la derrera, si 

convé! Amèn. 

 

 

§ 5 

UNA ALTRA EIXIDA A EIVISSA 

 

Dia 31 de janer a les deu de la nit i ab una maror d’allò d’allò prench 

vaixell cap a Eivissa, i a forsa d’estirades i premudes arribam a la capital 

eyvissenca abans de sortir el sol de molt. M’ha faltat ben poch ben poch 

per maretjarme. Si’m moch de dins la llitera no me’n escapava de donar 

menjar an els peixos. 

 

 

Dia 1 de febrer 

 

Salt a terra i ¡cap an el Seminari! a on trop l’Il�lm. Sr. Vicari Capitular 

i ensems Rector d’aquella santa casa i son valent i may rendible cuyner 

Mestre Joan Ripoll i Seguí, que dich jo, mentres tota la gernació 

eyvissenca li diu En Joan des Pa. Ells estaven ab un peu alt per venir an el 

Moll a rebre’m, però no han sentit cornar el vapor, i així els he pogut 

pegar el salt. [38] ¡Quina escomesa més coral mos hem feta! L’Il�lm. Sr. 

Vicari Capitular (Mn. Vicent Serra i Orvay) ès l’enamorat més fi i mes 

vitench de la nostra llengua a Eivissa, i Mestre Joan n’ès la font més 

polent, més brolladora, més llampant. A l’acte de veure’m i d’abrassarme, 

ja m’ha feta una descàrrega de frases que quiscuna valia la barba d’un 

soldat, i no hi ha hagut altre remey que treure’m la llibreta i la ploma, i 

allà escriu qui escriu, mentres compareixien, donantne la benvinguda mos 

dolsos amichs lo M. I. Mn. Rafel Escandell, Mn. Antoni Costa i Mn. Vicent 

Bufí, tots Superiors del Seminari a les ordes del M. I. Sr. Rector. Més tart 

n’han comparegut d’altres: lo M. I. Mn. Antoni Cardona i lo M. I. Mn. 
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Isidor Macabitx, cridat de Deu a fer l’Història d’Eyvissa, així com encara 

negú l’ha feta, i que si ell no l’arriba a fer, mereixeria tupar, però ben 

fort. Mn. Macabitx no sols ès el cridat a fer l’Història Eyvissenca, sino 

també a donarmos una bona maneta a l’Obra del Diccionari, que espera 

molt, però molt d’ell. 

Atenent a que feyna feta té bon tranch i que un sach buyt no’s serva, 

dich missa, berén, i ¡cap a l’Escola Nacional de la Marina! a càrrech de 

mon bon amich D. Joan Grimalt, devot fervent de l’Obra del Diccionari. Me 

rep ab rams i paumes. Li demàn quatre o cinch al�lotons perque me 

diguen la conjugació de Vila2 i la Marina, i per lo mateix que siguen tots 

nadius d’aquí mateix, i a l’acte posa a la disposició En Vicent Cardona i 

Tur de 13 anys, En Josep Tur i Riera de 9 anys, N’Alfred Riera i Marí de 

10, En Josep Prats i Riera d’11 i En Vicent Serra i Ribes de 12. —Dins lo 

juliol de 1917 ja fiu l’escorcoll de la conjugació eyvissenca, que me 

digueren quatre o cinch Superiors i Catedràtichs del Seminari, uns de Vila 

i els altres de la pagesia, de devers les parròquies rurals de Sant Jordi 

(sur), Corona [Santa Inès], Sant Joan de Labritja i Sant Rafel de Forca 

(nort). Com tots eren persones majors i massa instruides per conservar 

sensa mattàfara castellanenca les formes verbals més genuines d’Eivissa, 

comprenguí després que calia repetir l’escorcoll ab gent menuda i tenral, i 

com mes menuda i tenral millor. —I com ara havia de venir assí a 

organisar la replega lexicogràfica, aprofit tan bona avinentesa per fer ab 

una pedra dos tirs: organisar tal replega i escorcollar la conjugació a Vila i 

a una banda de la pagesia de les més allunyades de Vila. 

Sobre tot, mos ne pujam a Ca’l Sr. Mestre ab aquells cinch valents 

al�lotel�los, que fan un cap d’allò mes viu, i rompem el foch contra els 85 

verbs de la llista, els verbs caps-pares de la nostra estimadíssima llengua, 

i ¡hala a conjugar verbs aquella al�lotea i jo escriu qui escriu! Com toquen 

les onze posam forqueta, i a les dues i quant refermam les amors i mos hi 

                                                 
2 Nota de l’original: Així com a Mallorca deym Ciutat, sensa article, a la capital, a Eivissa 
a la seua capital li diuen Vila, també sensa article. 
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pegam tirs passat les cinch, i aleshores suspenem lo foch fins demà 

dematí. 

 

 

Dia 2 de febrer 

 

En bon dia de la Mare de Deu del Candeler, venen uns quants 

d’aquells agoserats al�lotineus an el Seminari; i allà dins la cuyna, 

arremolinantse a nosaltres Mn. Antoni Costa, Majordom del mateix 

Seminari i l’incomparable Mestre Joan des Pa, ja som partits ells a 

descapdellar verbs i més verbs i jo a escriure tota quanta forma verbal 

m’aboquen. A hora de comensar l’Ofici Major a la Seu suspenem les 

hostilidats fins a les dues, que mos hi tornam posar, i no ho deixam fins 

prop de les cinch, que ja només ens falten nou o deu verbs a esclovellar. 

 

 

Dia 3 de febrer 

 

Tornen demunt les vuyt i busques aquells esforsagats tenralets i ab 

ells i ab Mn. Costa i En Joan des Pa desnossam ab quatre grapades els 

nou o deu verbs que ens faltava conjugar; i ab grapades de caramel�los a 

tota aquella heroyca i bona gent posam fi a la conjugada ab satisfacció 

ben coral de tots. A tots, grans i petits, don mil gràcies del bon servey 

que m’han fet, que Deu elze pagui així com jo voldria i demàn. He de 

consignar que aquests al�lotons de Vila i de Marina que m’han dita la 

conjugació llur, son dels qui se son portats més bé de tota la jovenea de 

Mallorca, Menorca, Catalunya i Reyne de València, puys no els he haguda 

de dir ni mitja paraula de correcció. 

 

********************** 
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La conjugació de Vila i la Marina ès interessantíssima per diferents 

conceptes, entre altres, perque revela major intensidat de influència 

castellana que la de la pagesia, sobre tot de la banda septentrional. A Vila 

se conserva encara prou lo perfet simple, però sensa la primera persona 

singular (	na��	s, 	na�, 	na��	m, 	na��	w, 	na��	n); j�� �ni� ja no ho diuen. 

Aquesta primera persona l’he trobada a alguns verbs de la segona, 

tercera i [40] quarta conjugació: demanant a aquells al�lotons si deyen tal 

forma, devegades m’han dit que sí que qualque volta ho diuen. Aquests 

casos elze tench registrats a la llibreta. Ja s’hi introdueix ferm lo perfet 

compost de l’ausiliar vaig i l’infinitiu del verb que’s conjuga (vaig anar, 

vaig dir); la jovenea ja l’usa per pa i per sal. També s’introdueix lo 

subjuntiu -i, però encara s’hi aguanta la forma en -	 (dí�	, do�#	, vu�j�	) i 

fins i tot hi reynen encara els subjuntius: p�um	�d#	 (prometa), p�rd�	 

(perda), m��r�	 (muyra), mu��#	 (munya), etc. Aquests subjuntius just elze 

trobí a Isavarre (alt Pallars). A l’imperfet de subjuntiu, sobretot en la 

jovenea, se comensa aficar la forma -i (	na�sis, 	na�sim, 	na�siw, 	na�sin); 

però entre la gent granada encara predomina la forma -�- (	na�s	s, 	na�s	m, 

	na�s	w, 	na�s	n). —Lo que s’hi ès aficat fort ès la forma -�e�s (-gués) en 

lloch de la -i�s (bu�i�s, servi�s), que ja s’hi usa ben clares vegades, i així 

diuen: bulligués, cruixigués, grunyigués, i ben poch: bullís, cruixís, 

grunyís. —Lo més notable ès lo que succeeix an els verbs de tema 

acabat: a) ab -n [dun-ar, aplan-ar, sun-ar], —b) ab -ny (ñ) [seny-ar, 

bany-ar], —c) ab l [bel-ar, �nv�l-ar, �punt�l-ar], —d) ab -r [mir-ar, dur-

ar, �tur-ar], —e) ab rr [córr-�r, s�rr-ar]; —f) ab ll- [k�ll-ar, b�ll-ar, f�ll-

ar]; —g) ab z- [guz-ar, puz-ar]; —h) ab ss- [pass-ar]; —i) ab -i [�nvi-ar, 

kunfi-ar, anunsi-ar]: —j) ab -v [��v-ar, priv-ar, k�v-ar]. Tots aquests 

verbs i llurs similar reben lo sufixe -k a la primera persona singular del 

present d’indicatiu, i -�	 an el subjuntiu, i així diuen els eyvissenchs, no 
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contaminats de castellanisme: j� do��k, j� 	pla��k (aplàn), j� s��k (sòn tal 

instrument); v��l	n k	 do�#	, 	pla��#	, s���#	; —j� s	�k, ba��k (bany), 

v��l	� k	 j�� s	��#	, ba��#	; j� b��lk, anv	�lk, 	punta�lk; v��l	� k	 j� b��l#	, 	nva�l#	, 

	punta�l#	; j� mírk, du�rk, 	tu�rk; v��l	n k	 j� mír�	, du�r�	, 	tu�r�	; j� k��rk, s��rk, 

v��l	� k	 j� ko�r#	, s��r�	; —j� ba��k, ka��k, fa��k; v��l	n k	 j� ba���	, ka���	, 

fa���	; —j� #��sk, p��sk; v��l	n k	 j� #��z�	, p��z�	; —j� 	nvijk, kunfijk, 	nunsijk; 

v��l	n k	 j� 	nvíj�	, kunfíj�	, 	nunsíj�	; —j� �e�fk, prífk, ka�fk, v��l	n k	 j� �e�f�	, 

pri�f�	, ka�f�	. —Totes aquestes formes viuen encara entre la gent vella de 

la pagesia i qualque mica a Vila; ara la jovenea ja no ho diu gayre. —

També son molt afectats, tant a Vila com a la Marina, d’escapsar la �- 

inicial d’haver i anar, i així diuen: ‘v	 vist, ‘�en (haguent) vist, ‘vi	 vist, 

‘vi	s [41] dit, ‘�	�s (hagués), ‘�e�ses (haguesses). Tenen igualment la 

forma: 	ve�s (hagués) i ‘ve�s, 	ve�s	s, ‘ve�s	s (si j� ‘l ‘ve�s vist, li pek; si’l ‘ve�s	s 

vist). —En quant a anar diuen: va� ‘na�, ‘na�n(t), ‘na�m, ‘na�w, ‘na�v	, ‘na��	s, 

‘nire �, ‘nira�s, ‘nirí	, etc.; vulí	n k	 m	’n ‘na�s i k	 t	’n na�s	s, etc. —An el 

present d’haver hi ha tres formes curioses: j� 	j (he), j� hi (he), tu 	�s 

(has): v. gr. j�� 	j (he) dit; j� l’hi vist, j� wi (jo ho he) dit; sí k	 wi� (ho he) 

fet. —Moltes altres coses poria retreure de la conjugació eyvissenca, però 

per avuy ja n’hi haurà per caldera. No obstant vull fer constar que a 

Eivissa, tant a la Vila com a la pagesia, fan àtones els pronoms personals, 

retgits, sufixats (me, te, se, la, le, els les, los), i les partícules 

pronominals, sufixades també an els verbs (ne, en, ho, hi): dirme, 

trubárte, ba�aja�rse, fe�hu, dú�hu, anárhi, pujárhi, fugírne, etc. —

Conserven els articles personals En, N’, Na, tant en noms que comensen 

per consonant (En Miquel, En Pere, Na Maria, Na Damiana), com si 

comensen per vocal (N’Andreu, N’Enric, N’Àngela, N’Emília). 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 31

I prou per avuy! perque seria un may acabar, si no hi anava una 

micoina alerta! 

 

******************* 

 

Aquests dies se son aplegats qualques amichs an el Seminari, prèvia 

indicació de l’Il�lm. Sr. Vicari Capitular, per constituir un Centre d’Acció 

Lexicogràfica i replegar tot lo vocabulari vivent d’arts, oficis i professions 

d’Eivissa en lo que tenga de més característich i vitench. Aquests bons 

amichs son: lo M. I. Mn. Isidor Macabitx, Mn. Vicent Bufí, Mn. Ignasi Serra 

i Riera, D. Joan Grimalt, Mn. Josep Cardona i Planells i D. Francesc Garcia 

i Torres. En una sèrie de conferències els espliquí tot mon pensament 

sobre la Gramàtica i lo Diccionari i se comprometeren a treballarhi a les 

totes. Molt esper d’una gent tan entesa i formal. 

 

******************* 

 

A les dues i mitja puig a un carretó passa-volant, que ab devers dues 

hores me deixa a la parròquia de Sant Mateu d’Aubarca, districte 

municipal de Sant Antoni de Portmany, prop de Corona, entre Santa 

Agnès i Sant Joan de Labritja, a quatre passes del Pla d’Aubarca. Sant 

Mateu d’Aubarca ni redol de cases té; tot son cases escampades ferm. 

L’esglèsia no té altra casa veina que la Rectoria. M’hi present ab una carta 

de recomanació de l’Il�lm. Sr. Vicari Capitular a Mossènyer Domingo Ribes 

i Prats, que me rep ab lo cor demunt la ma, així com m’ha agradat 

sempre que me rèpiguen. Li esplich [42] l’objecte de la meua anada allà, 

li sembla de primera, i a l’acte mos espitxam a l’Escola Nacional, que està 

trecentes o quatrecentes passes de la Rectoria. Me fa avinent Mossènyer 

que el Mestre ès castellà D. Toribi Serrano i Pablo de Ciudad Real, però 

que ja parla eyvissench i que ès de bona part ferm. Mos hi entregam, ens 

rep tot amable; i, com sent de lo que se tracta, posa a la meua disposició 

quatre al�lotel�los lo més atxaravits i galanxons i que han nom: En Marian 
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Bonet i Riera de 15 anys, En Marian Riera i Tur de 13, En Miquel Riera i 

Cardona de 13, En Vicent Riera i Palou de 13 i llavò l’Escolanet de la 

Parròquia que justament no pens a pendreli ni el nom ni el llinatge. Per no 

destorbar els altres al�lots de l’Escola, ens n’anam a la Rectoria i allà 

comensam la conjugada, pegantmoshi fins que fa fosca negra. 

 

 

Dia 4 de febrer 

 

Demunt les vuyt compareixen aquells tenrals conjugadors, i ja som 

partits conjuga qui conjuga, repartintlos cada instant dos caramel�los 

perhom. A les onze els enviam a dinar; tornen a les dues, i elze tench a 

l’estaqueta fins passat les cinch ab les corresponents passades de 

caramel�los desiara i llavó elze enviy fins lo endemà dematí. 

Aqueys al�lotinoys també se porten admirablement com els de Vila i 

La Marina. No els he haguts d’avisar gens, perque no se son desmandats 

gota. 

 

 

Dia 5 de febrer 

 

Me compareix tan valenta jovenea devers les vuyt, i abans de les 

onze ja hem haguts esclovellats els 85 verbs de la llista. Pobres al�lots! Ja 

els hi he fet esser! ¡I la santa paciència que han tenguda d’aguantar tal 

conjugada! ¡Bé s’han guanyades aquelles passades de caramel�los que 

desiara elze feya! A la fi els he llicenciats, donantlos mil gracies de tan 

gros favor com m’havien fet, i se’n son anats més xalests que unes 

castanyetes. 

La conjugació de Sant Mateu d’Aubarca ès interessantíssima. Aquí es 

conserva amb tota la seva plenitud el perfet simple ab la primera persona 

singular acabada en -í p¡els verbs de la primera conjugació (duní, k�ntí, 
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parlí) i per molts de la segona, tercera i quarta (b	tí, b	�í, k	pi�í, 

kuns	nti�í), dels quals n’hi ha molts que també fan la dita primera persona 

singular en -é (j� kurr	�e�, j� kuzi�e�, j� k�	�e�, j� k�u�i�e�, j� kui�e�, etc.). —A 

Sant Josep de sa Talaia, a Sant Antoni de Portmany i a Corona la 	� tònica 

la fan ��, com a Binissalem, Alaró, Lloseta i Porreres de Mallorca, [42] com 

a Aló [Alaior] i Mo (Maó) de Menorca, i a Catalunya oriental i central, 

Rosselló, Vallespir, Conflent, Cerdanya i Capcir. Donchs bé, a Sant Mateu 

d’Aubarca se ressenten del veinatge de Corona, tant que, si bé conserven 

ordinàriament la -	�-, en certs casos ja la fan ��, això ès, en les desinències 

verbal tòniques -	�m, -	�w. I així pronuncien: b	t��m, b	t��w, klu��m, klu��w, 

	ni���m, 	ni���w; b	w���m, b	w���w, k	j���m, k	j���w. —A Sant Mateu d’Aubarca 

fan com a Vila aquella partida d’afèresis (escapsades per devant) en els 

verbs haver i anar. Tenen en el present d’haver les formes 	j (hé), hi 

(he), 	�s (has), i l’imperfet de subjuntiu 	ve�s, 	ve�s	s, 	ve�s	m, etc. ‘ve�s, 

‘ve�s	s, ‘ve�s	m dit tal k��z	. 

Mes punts poria retreure de la conjugació de Sant Mateu d’Aubarca, 

prou interessants; per no allargar massa elze reserv per millor 

avinentesa. De fonètica i morfologia vull pegar una mica d’espipellada: a) 

se mengen la -t derrera -n- i derrera -l-. Per això diuen: ve�n, p��n, 	na�n per 

vent, pont, anant; sa�l, m	la�l, a�l, per salt, malalt, alt. —b) Conserven els 

substantius verbals -e�r	, que denoten ganes de posar l’acció del verb d’on 

surten: v. gr. ku�rre�	 (< córrer): ganes de córrer; 	skupi�e��	 (< escupir): 

ganes d’escupir; f	st	d!e��	 (< festetjar): ganes de festetjar; kuzi�e��	 (< 

cusir): ganes de cusir, etc., etc. —c) Se mengen també la -� si li 

precedeix -i: p	si��nsi, d	s#ra�si, ra��i, #l���i, 	sp��si, per p	si��nsi	, d	s#ra�si	, 

ra��i	, #l���i	, 	sp��si	. Sembla que tota la pagesia d’Eivissa fa el mateix, fora 

Vila, que mantén la -	. —d) A Sant Mateu d’Aubarca fan àtones, com a 
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Vila, els pronoms personals (me, te, se) sufixats en els verbs i les 

partícules pronominals: ne, en, hi, ho, sufixades també, les fan igualment 

àtones. —e) També conserven els articles personals En, N’, Na, tant p’els 

noms que comensen ab consonant com si comensen ab vocal (En Joan, 

Na Sebastiana, N’Àngel, N’Agna). 

I ja n’hi haurà com per devall aygua ab lo que he retret del dialecte 

de Sant Mateu d’Aubarca, per no donar pus matadura an els pacients 

lectors. 

 

******************** 

 

Parlant ab Mossènyer Domingo Ribes i Prats i D. Toribi Serrano i 

Pablo del gran servey que podrien prestar ells a l’Obra del Diccionari si se 

resolien ells dos a formar aquí un Centre d’Acció Lexicogràfica i 

replegarme lo vocabulari vivent de totes les feynes i indústries agrícoles 

que constitueixen tota la vida d’aquesta parròquia i núcleu de població de 

Sant Mateu d’Aubarca, tantes de coses els he dites per convencerlos de 

que porien bellament dur a cap tan patriótica tasca, que els he ginyats a 

[44] empendrela. Els enviaré la Lletra de Convit i cèdules en blanch i 

comensaran a l’acte, si Deu ho vol. 

Ab aixó s’ès fet hora de dinar; i, llests d’aquesta feyna, he pres 

comiat de Mossènyer i de la seua gent, donantlos mil gràcies de lo bé que 

m’han tractat aqueys dos dies d’esser ab ells. Es arribat lo carretó que me 

n’havia de dur a Vila. Hi som pujats ab el Sr. Mestre Nacional que també 

hi havia de venir, i ja som estats partits de d’allà. Ha plogut tot lo camí i 

mos som remullats una mica. 

Arribam a Vila, puig an el Seminari, a on hem sopat i feta la pretxa 

ab l’Il�lm. Sr. Vicari Capitular, lo M. I. Mn. Isidor Macabitx, M. I. Mn. Rafel 

Escandell, Mn. Costa i Mn. Bufí. Prench devers les nou comiat de tots, 

retentlos les més espressives gràcies de lo beníssim que m’han tractat, i a 

Mestre Joan des Pa per la baldor i balquena de mots i frases d’allò més 
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bufarell que m’ha dites aquests dies; i ¡de d’allà cap an el vapor! 

despedintm’hi els amichs, Mn. Macabitx, En Grimalt i En Garcia. 

El vapor ha saupat i ja ès estat partit cap a Mallorca ab una mar de 

Reys, gràcies a Deu. 

 

 

Dia 6 de febrer 

 

Abans de les set hem desembarcat a la Ciutat de Mallorca, més 

trempats que uns orgues, gràcies a Deu i a la benaventurada sempre 

Verge Maria i an el Benaventurat Sant Miquel Arcàngel i a tots els àngels, 

sants i santes del cel i Patrons especials de les nostres illes i de les 

nostres curolles llingüístiques, que Deu i tots aqueys àngels, sants i 

santes del cel prosperin, mantenguen, defensin, soplugin i agombolin i 

fassen triunfar de tots els nostres contraris, que no demanam que’s 

muyren, sino que se convertesquen i visquen per bé de tots. Amèn. 

 

 

¡ALABAT SIA DEU! (p. 137-142) 

 

Això se diuen, en toparse per fora-vila, els mallorquins que encara no 

han deixades les carreres velles per les novelles; i, com nosaltres ens 

avanam d’esser d’aqueys, ¡Alabat sia Deu! deym per primer introyt a tots 

els nostres nostres amichs escampats per tot Catalunya, p’el Reyne de 

València i per les Illes Balears que reben aquest BOLLETINET, blanch de les 

ires i betzèrria dels farsants i babaluets de l’Institut. Idò sí, ¡Alabat sia 

Deu! deym a tots els nostres amichs vers i a tots els mascarats i amichs 

de barret, que son tants i tants a Mallorca i a fora-Mallorca, i que ab tot i 

haver fet ells tot quant han sabut per capficarmos, capxifollarmos, 

esflorarmos i llevarmos del vent, tant i tant de be ens ha resultat de totes 

llurs manganetes, revinglades, guitzeries, potoyadures, aglapits, brúfols, 

malaveigs i trets de pedra, amagant la ma i la cara; puys el Bon Jesús ab 
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la seua Santíssima Mare i tots els Angels i Sants de la nostra especial 

devoció, s’ès complagut sempre de fermos cantar victòria finis finis 

demunt tots els nostres contraris, fent anar avant tots temps les nostres 

curolles i plans: l’Obra del Diccionari i de la Gramática i l’enaltiment de la 

nostra Pàtria tal com nosaltres la concebem i la sentim a lo mes endins 

del cor, i que espressárem tan be com sabérem dins el discurs pronunciat 

devant el Congrés d’Història d’Osca la derreria d’abril de 1920, publicat 

demunt aquest BOLLETÍ (T. XII, p. 19-21). Donchs sí, ¡Alabat sia Deu! 

deym a tots aquells que el present BOLLETÍ elze cayga en les mans, 

després de tants de mesos de no veuremos les caretes, ara que som 

tornats de la llargaruda Eixida que comensárem dia 26 de juny i 

acabárem dia 23 de novembre, acompanyantme sempre l’irrefragable, 

irrendible, coratjós i xaravel�lo jovincell ciutadellench En Francesc de 

Borja Moll, i Mn. Joan Benejam, Catedràtich de Llatí del Seminari de 

Menorca, valent amador i entusiasta de l’Obra del Diccionari, que ens 

acompanyà de dia 29 de juny fins dia 26 de setembre, que se’n [138] 

hagué d’anar a la seua càtedra, sustituintlo Mn. Jaume Sastre, nadiu de 

Llucmajor (Mallorca), que seguí, així com era d’esperar, l’escarada 

lexicogràfica ab nosaltres desde el dia 27 de setembre fins dia 23 de 

novembre. 

De tota aqueixa grandiosa Eixida, la mes grossa que haguéssem feta 

may, tenim el Dietari escrit ab tots els ets i uts, donant les fites ben netes 

de totes les passes que hem fetes per replegar recapte llingüístich tant 

com hem pogut. Aquest Dietari umpl quatre llibretes, tamany 8”, que 

sumen 429 planes de lletra atapida. Per estamparles caldràn uns quants 

mesos. Aquestes setmanes fins a Capdany son molt esquerranes per tota 

imprenta per les moltes de feynes que han d’enllestir per Festes. Per això 

hem resolt de publicar ara aquest BOLLETÍ just de vuyt planes i que 

servesca per novembre i desembre, i l’any qui ve, si Deu ho vol i Maria, 

donarem ab un aixech tot el Dietari, que servirà per tants de mesos com 

fulls de 16 planes tendrà. 
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Però, per no fervos estar enderrer de les comarques i pobles que 

hem trescats, posam aquí el nom d’aqueixes comarques i pobles i els dies 

que hi som estats, pelluca qui pelluca mots i frases i demés carro-portal 

llingüístich. 

 

 

Juny 

 

Dies 27-30. A Barcelona: escorcolls llingüístichs a la Biblioteca 

Universitària i ab catalans de diferents endrets del Principat que caplleven 

devers la ciutat comtal. 

 

 

Juliol 

 

Dies 1-6. La mateixa feyna a Barcelona que els dies 27-30 de juny. 

Dia 7. Cap a Tàrrega, Agramunt i Pradell de Preixens. Comensam a 

Pradell l’enquesta llingüística. 

Dies 8-14. Enquesta a Pradell per activa i per passiva. 

Dies 15-17. Cap a Artesa de Segre, a on seguim l’enquesta. Dia 17, 

dinats, cap a Tremp. 

Dies 18-22. Enquesta tots aquests dies a Tremp. Dia 22 hora baixa 

cap a la Pobla de Segur. 

Dies 23-24. Enquesta a la Pobla de Segur. 

Dia 25. A les quatre del matí cap a Senterada, a on feym enquesta a 

acaba set. 

Dia 26. A les quatre del matí a cavall cap al Pont de Suert, arribanthi 

a les dotze i mitja. Hi comensam l’enquesta. 

Dies 27-30. Enquesta rabiosa ferm al Pont de Suert. 
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Agost 

 

Dia 1-3. A cavall cap a Bonansa (Alt-Ribagorça-Província [139] 

d’Osca-Aragó), a on comensam totd’una l’enquesta. Dia 3, hora-baixench 

a cavall cap al Pont de Suert. 

Dia 4. A les quatre del matí a cavall cap a Senterada, a on arribam a 

la una; dinam, i ab l’automòvil cap a la Pobla de Segur, i d’aquí ab 

automòvil cap a Sort, a on arribam a les nou del vespre. 

Dies 5 i 6. Enquesta a Sort. Dia 6 hora baixa cap a Esterri d’Àneu. 

Dies 7-11. Enquesta a Esterri. Dia 11 hora-baixench cap a Sort, a 

on feym mica d’enquesta. 

Dia 10. A les quatre del matí cap a Artesa de Segre ab automòvil, 

que mos hi deixa a les 9 i tres quarts, prenentmos una tartana que a les 

dotze mos deixa a Ponts; ens pren a les dues l’automòvil de la Seu 

d’Urgell, que mos du a Bassella, a on feym enquesta i nit. 

Dia 13. A les dues i mitja de la matinada un carro de tragí mos du a 

Solsona, deixantmoshi a les set. Hi comensam l’enquesta. 

Dia 14. Seguim l’enquesta a Solsona així com porem. 

Dia 15. Dich missa a les quatre i a les cinch cap a Manresa i 

Barcelona, per venir a pendre possessori del Deganat de la Seu. Mn. 

Benejam i En Moll segueixen fent enquesta a Solsona. El vespre jo prench 

vapor cap a Sa Roqueta. 

Dies 16-19. Mn. Benejam i En Moll acabam [sic per acaben] 

l’enquesta a Solsona i se’n van a comensarla a Manresa. Jo prench 

possessori del Deganat, i m’embarch cap a Barcelona. 

Dies 20-22. Arrip a Barcelona i post el sol a Manresa. Seguim 

l’enquesta a tal ciutat. Dia 22 a les quatre del cap vespre cap a Berga, a 

on comenam l’enquesta. 

Dia 23. Seguim l’enquesta a Berga. Hora baixa ab una tartana cap a 

la Baells, assí ab lo tren cap a Guardiola de Berguedà, d’on ab una tartana 

li envelam cap a Bagà. 
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Dies 24-26. Enquesta a Bagà ben arreu. Dia 26 a mitjàn capvespre 

una tartana mos torna a Guardiola i una altra mos arriba a la Pobla de 

Lillet, a on comensam l’enquesta. 

Dies 27 i 28. Enquesta les totes a la Pobla de Lillet. 

Dia 29. Una tartana ens pren a les quatre del matí cap a 

Campdevànol, a les onze el tren mos ne du a Ribes de Freser, a on a la 

una pujam a l’automòvil que mos deixa a Puigcerdà, i hi comensam a 

l’acte l’enquesta. 

Dia 30. Enquesta a Puigcerdà a esclata bufetes. 

Dia 31. A les vuyt del matí ab l’automòvil cap a Ribes, a on feym 

enquesta tot lo sant dia. [140] 

 

 

Setembre 

 

Dia 1. Ab el tren de les cinch cap a Campdevànol a on feym 

enquesta fins a dinar. A la una prenim el tren cap a Ripoll. Hi visitam la 

veneranda Basílica de Santa Maria i lo Rdm. Senyor Bisbe de Vic, i devers 

les quatre ab el tren cap a Sant Feliu de Torelló, a on comensam 

l’enquesta totd’una. 

Dia 2-4. Enquesta a tota máquina a Sant Feliu de Torelló. 

Dies 5 i 6. Cap a Vic, a on feym enquesta. 

Dia 7. Ab la tartana pública cap a l’Esquirol (Santa Maria de Corcó) a 

on dinam, i ab una tartana particular cap a Rupit, a on arribam fosca 

negra i ab una bona brusca. Hi comensam l’enquesta sensa mesclar 

cerimònies. 

Dies 8-10. Enquesta a Rupit a té qui té. Dia 10 ens esquitxam ab 

automòvil a Manlleu i a Vic, a on visitam de bell nou Mn. Collell, i al de-

cap-vespre ab el tren li copam cap a Sant Joan de les Abadesses. 

Dia 11. Enquesta tot lo dia a Sant Joan. El vespre collam cap a Olot. 

Dies 12 i 13. Enquesta a Olot, ben arreu. 
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Dia 14. Passam el dia a Sant Feliu de Pallerols i hi feym enquesta, 

tornantmosne a Olot el vespre. 

Dia 15. A les cinch i mitja cap a Navata i d’assí cap a Lledó, a on 

comensam l’enquesta. 

Dies 16 i 17. Enquesta a Lledó. 

Dia 18. De bon matí cap a Figueres, i d’aquí cap a Flaçà i tot seguit 

cap a Palafrugell. 

Dia 19. Ab el tren de les 8 cap a Llofriu, a on feym enquesta i dinam 

ab D.ª Irene Rocas, la nostra estrènua colaboradora. Ens n’anam a dormir 

a Girona. 

Dies 20 i 21. Enquesta a Girona. Dia 21 cap a dormir a Pineda. 

Dia 21. Enquesta a Pineda i a dormir a Canet de Mar. 

Dies 23-25. Enquesta a Canet. El dia 25 avespre cap a Barcelona. 

Dia 26. Escampadissa de tots tres a Barcelona. En Moll se’n va a 

Solsona a dur la maleta, plena de cèdules, que dia 15 perdí de Solsona a 

Cardona. Mn. Benejam s’embarca cap Menorca per ocupar la càtedra, que 

té an el Seminari. Jo me’n vaig a Terrassa a dinar ab Anfós Sala i a 

dormir a Montserrat per donar gràcies a la Mare de Deu d’haver trobada 

aquella bona de maleta. 

Dia 27. En Moll torna de Solsona ab la maleta trobada i jo de 

Montserrat, unintmos ab Mn. Jaume Sastre, arribat de Mallorca, i tots tres 

cap a dormir a Vilafranca del Penedès. 

Dies 28-30. Enquesta furiosa a Vilafranca. [141] 

 

Octubre 

 

Dia 1. Li copam cap a Igualada, i hi comensam l’enquesta. 

Dia 2. Hi continuam l’enquesta, i a hora-baixa ab automòvil cap a 

Santa Coloma de Queralt, a on comensam totd’una l’enquesta. 

Dies 3 i 5. Enquesta ben pitjada a Santa Coloma. 

Dia 6. De bon matí ab automòvil ¡cap a Montblanc! i d’assí ¡cap a la 

Selva del Camp! a on comensam l’enquesta. 
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Dies 7 i 8. Enquesta a la Selva. Dia 8 per Reus li estrenyem cap a 

Falset, i hi comensam l’enquesta. 

Dies 9 i 10. Enquesta a Falset. El dia 10 ab el tren del capvespre 

mos tiram a Móra d’Ebre, i d’assí ab l’automòvil cap a Gandesa i llavors a 

Calaceit (província de Terol-Aragó). 

Dies 11-13. Enquesta a rompre a Calaceit. 

Dia 14. De bon matí ab l’automòvil cap a Gandesa, a on prenim la 

diligència que enllassa ab l’automòbil de Vall-de-roures, que mos deixa a 

Tortosa devers les cinch del capvespre. 

Dia 15. Enllestim coses, i a la una cap a Vinaròs a on comensam 

l’enquesta. 

Dies 16 i 17. Enquesta a Vinaròs ben enrevisclada. 

Dia18-21. Cap a Morella, ab l’automòvil, i hi fem enquesta quatre 

dies. 

Dia 22. Ab l’automòvil el matí cap a Vinaròs; i, dinats, cap a Castelló 

de la Plana, a on comensam l’enquesta. 

Dies 23-25. Enquesta a Castelló ben granada. Hora-baixench cap a 

Llucena, a on comencem l’enquesta bil�lo bil�lo. 

Dies 26 i 27. Enquesta a Llucena ben arreu. Dia 27, dinats, ab 

automòvil cap a Castelló de la Plana. Hi arribam i cap al moll a fer 

l’enquesta ab mariners i pescadors. 

Dia 28. Cap a València manca gent. Enquesta ab ortalans tot lo sant 

de-cap-vespre. 

Dia 29. Tot lo dematí enquesta a Alboraia i a València tota la 

vesprada. 

Dia 30. Enquesta al matí a València i el de-cap-vespre cap a Sueca. 

Dia 31. Enquesta de pel arreixinat a Sueca. 

 

Novembre 

 

Dia 1. Segueix l’enquesta acorada a Sueca. 
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Dia 2. Cap a Cullera de bon matí, i tot d’una hi rompem el foch 

enquestal. 

Dia 3. Enquesta tot lo sant dia a Cullera, però ben afuada. 

Dia 4. Cap a Xàtiva son les feynes, i hi comensam l’enquesta a 

l’acte. [142] 

Dies 5 i 6. Enquesta a totes devers Xàtiva. 

Dia 7. Cap a Alcoi de bon matí i hi emprenem l’enquesta més que 

depressa. 

Dies 8-11. Enquesta a Alcoi ab gent alcoyana, de Almudaina, 

Benifallim i Ador. Dia 11 a vespre collam cap a Gandia. 

Dies 12 i 13. Enquesta ben rimada a Gandia. Dia 13 a vespre cap a 

Oliva i d’Oliva cap a Pego. 

Dia 14. Enquesta a Pego; i, dinats, cap a Sanet, a on envestim 

l’enquesta ab molta de fua. 

Dies 15 i 16. Segueix ben atacada l’enquesta. El dia 16 damunt les 

dotze tornam ab una tartaneta a Pego, a on refermam l’enquesta 

ensatada el dia 14. 

Dia 17. Enquesta ben vitenca a Pego fins a la mala hora de la nit. 

Dia 18. De bon matí ab l’automòvil cap a Dénia. Hi dinam i llavò cap 

a Benidorm ab una brusca ben espessa. Hi arribam ab pluja devers les 

dues, i hi comensam l’enquesta com dos i dos fan quatre. 

Dia 19. Enquesta ben maleyta a Benidorm. Dinam i ¡cap al Campello 

(a dues horetes d’Alacant)! Hi obrim l’enquesta tot d’una. 

Dies 20 i 21. Enquesta d’encarnat i blau an el Campello i ab cinc 

jovensans de Cocentaina i altres del Campello i d’Alacant. El dia 21 hora 

baixa cap a Alacant. 

Dia 22. Dues horetes d’enquesta en el Col�legi d’Instrucció del 

Professor D. Josep Garrigós. Dinam en el vapor, que saupa devers la una 

cap a Mallorca. 

Dia 23. Arribada a Mallorca de bon matí. Grat sia a Deu! Ja hi som! 

Això fonch en resum aqueixa eixidassa nostra, que dins el proper 

BOLLETÍ la vos contarem tota fil per randa, si Deu ho vol i Maria. 
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DIETARI 

de 

l’Eixida Filológica per tot Catalunya i el Reyne de València de 

dia 26 de juny fins a 23 de novembre de 1921 

 

EN NOM DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT, PARE, FILL I Esperit Sant, Tres Persones i 

un sol Deu, i de la Benaventurada sempre Verge Maria, Angels de la 

Guarda, Sant del nostre Nom i de tots els Sants i Santes que han parlada 

la nostra llengua, comensa lo Dietari d’aquesta Eixida 

 

(p. 145-335) 

 

Juny 

Dia 26 

Cap a Barcelona 

 

Després de quatre o cinch setmanes de preparatius per que ens surta 

be aqueixa Eixida i siga de gran profit per l’Obra del Diccionari m’embarch 

cap a Barcelona. 

 

 

Dia 27 (juny) 

Enquesta a Barcelona 

 

Arribam a Barcelona i m’espitx a la Biblioteca Universitària per 

escatar lexicogràficament els volums de Memories de la Associació 

Catalanista d’Excursions Científiques (toms I, III i VII: tinch el II i VIII; 

els IV-VI no arribaren a publicarse) i els Anuaris de la Associació 

d’Excursions Catalana, això ès, el I (el II lo tinch), anys 1881, 1882; i 

elze trech tota la llecor lexicogràfica. [146] 
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Trop per tot arreu fortes simpaties per la meua Obra del Diccionari i 

molts m’esperonen a ferhi tota la via possible. 

 

 

Dia 28 (juny) 

Segueix l’enquesta a Barcelona 

 

M’entrech abans de les deu a la Biblioteca Universitària i m’hi estich 

fins prop de la una, treyent notes bibliogràfiques i lexicogràfiques de 

grans monuments de la nostra llengua que son magnífiques i polents 

mines per la nostra Obra del Diccionari i de la Gramàtica. 

Sé que l’eminent Patrici N’Anfós Sala ès a Barcelona. Li demàn hora, i 

devers les sis ens veym i feym una conversada d’allò mes coral, 

demostrantse ell mes dispost que may a fer costat en tot i per tot a la 

nostra Obra, especialment dins les altes regions oficials de Madrid, a on 

l’atenen tant i tant; i me conta unes quantes de coses de Sa Magestat 

l’Alt N’Alfons Rey d’Espanya referent a mi, que per prudència ara per ara 

no dich, però que diré en esser hora. L’afecte que Sa Magestat demostra 

a l’Obra del Diccionari i a mi ès una cosa tan estraordinària i fora de lo 

corrent, que sols té una esplicació prenidora: que ès Deu, lo gran amich 

de la Llengua Catalana, que ha posat i mantén dins lo cor de l’Alt N’Alfons 

XIII aquest gran afecte, que ès la salvació de la nostra Obra i una 

distinció per mi com may poria jo imaginar ni somiar. I ¿que en direm de 

D. Anfós Sala? que fonch qui enterà Sa Magestat de tot lo que passava ab 

l’Obra del Diccionari i ab mi per la solemníssima atrocidat que m’havia 

feta el Rey Herodes de la Mancomunidat ab tots els conillets de guix que li 

serven el tafetà i els Caifassos de l’Institut, els grans malfactors de la 

Llengua Catalana. Si, D. Anfós Sala ha fet mes tot sol per la Llengua 

Catalana que tots els de la Mancomunidat i de l’Institut plegats. ¿Que no 

cau be a certs catalans curts de tey, bereyols i errats de contes? Paciència 

senyorets, Amicus Plato, sed magis amica veritas. 
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Dia 29 (juny) 

Mes enquesta a Barcelona 

 

Arriben mos dos valents companys d’Eixida, de Ciutadella, Mn. Joan 

Benejam, Catedràtich de Llatí del Seminari, i En Francesc de Borja Moll, 

ben resolts a fer feyna filològica a les totes, sempre an el meu costat. 

[147] 

Me’n vaig a Ca’l Dr. Barraquer per que me regoneguen l’ull a veure 

com va. Lo me regoneixen, en passa lo Dr. Barraquer i me aconsella que 

m’atur a Barcelona quatre o cinch dies per que me puguen donar cada dia 

una injecció i així l’ull fassa mes bonda. 

Totd’una d’haver dinat emprenem l’escorcoll llingüístich: comensam 

per demanar lo vocabulari de sacristia, de totes les coses d’una sacristia, 

a Mn. Pla, capellà nadiu de Vic i resident a Barcelona, que se’n du una 

bona esplugada, preguntantlo segons les cèdules que un seminarista 

d’Alaró (Mallorca) ens feu sobre tal ram. 

Mes tart ve lo Rt. Rector de Sant Just i Sant Pastor, parròquia 

barcelonina, nadiu de Sant Llorenç de Morunys: el convidam a dirmos 

mots i frases del dialecte del seu poble, que ès interessantíssim, i ho fa ab 

molt de gust, i ens promet venir demà demunt les sis del cap vespre i ens 

ne dirà de coses de la llengua de Morunys, tantes en volguem. 

Després de sopar ab qualques companys de taula, de diferents 

endrets de Catalunya, feym prop d’una hora d’escorcoll lexicogràfich i 

aglapim mots i frases que valen la barba d’un soldat. 

 

 

Dia 30 (juny) 

Enquesta dels dialectes de Vic i de Sant Llorenç de Morunys 

 

Ens esquitxam a la Biblioteca Universitària ab mos companys 

Benejam i Moll, elze present an els Bibliotecaris, que els aculleixen com 
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era d’esperar, i seguim l’escatada lexicogràfica de tots els toms del 

Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana (1878-1890) i llavò del 

Butlletí del Centre Excursionista de 1891 fins a 1902, que son els toms 

que no tenim complets a Mallorca, i hi trobam clarícies lexicogràfiques i 

gramaticals re-de-precioses. 

Un dels Bibliotecaris, En Feliu Duran i Canyameres, se compromet a 

escatarme lexicogràficament dos incunables catalans d’altíssim preu, que 

no dich quins son per no obrir els ulls an els Instituters. Tampoch no me 

presta esser fura d’ells ni ca-mè. 

Veig l’altre Bibliotecari, D. Manuel Ramos, tan trempat per treure 

fotografies de tota casta de monuments, i me promet tenir aviat llestes 

dues fotocòpies d’altres dos incunables catalans que valen a pes d’or. 

Tampoch dich quins son per no despertar casses que dormen devers 

l’Institut, no hi dormen lo sò dels justs, sino dels bobians. [148] 

Seguim ab Mn. Pla i el Sr. Manso la replega de cabal lexicogràfich 

vigatà i d’altres endrets que coneixen. 

S’entrega hora baixa Mn. Llomà, nadiu de Sant Llorenç de Morunys i 

que ès estat Rector de Miralles, Torrelles de Foix, Sant Sadurní d’Anoia i 

ara de Sant Just de Barcelona, i envestim l’estudi del dialecte de Sant 

Llorenç de Morunys, que també li diuen de Piteus, que ès de lo mes 

interessant per lo aillat que està tal poble i perque se troba a la partió del 

dialecte central i de l’occidental. Sant Llorenç ès dins la província de 

Lleida, tres hores lluny de la partió de la província de Barcelona, però 

pertany de ple an el dialecte d’aquesta puys fa u la o àtona, i � la a i la e 

àtones, si be fa a qualque a àtona inicial i e qualque -e (final). Ens hi 

pegam fins devers les vuyt del vespre. Sopam ab una grapada i 

espigolam mots dels companys de taula, catalans de diferents comarques, 

fins que tallam caps per passar lo Sant Rosari ab tota l’altre gent de Ca’n 

Manso i encara hi afegim lo Mes del Cor de Jesús. 
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Juliol 

Dia 1 

Segueix l’enquesta del dialecte de Barcelona, de Vic i Sant Llorenç 

de Morunys 

 

Seguim donant ventim an el vocabulari vigatà ab Mn. Pla i el Sr. 

Manso; i ab aquest En Moll obri el foch contra el ram de cuyna, servintse 

a luf dels dibuixos que feu a Mallorca de tot aquell carro-portal cuynench. 

Mes tart li copam cap a la Biblioteca Universitària, i hi escatam casi 

tots els volums del Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana i del 

Centre Excursionista de Catalunya. Just mos ne queden dos per demà, si 

Deu ho vol. 

S’entrega de bona hora, devers les cinch del capvespre, Mn. Llomà; 

obrim de bell nou el foch contra lo dialecte de Sant Llorenç de Morunys, i 

li donam empena fins passat les vuyt, deixant uns quants de remelsos per 

quant puga tornar lo simpàtich, xalest i entès Rector de Sant Just. 

Trop per bona avinentesa Mn. Tarrés, Vicari de Santa Mònica, que 

s’ofereix a aydarnos en la tasca lexicogràfica, i quedam entesos per 

anarhi dilluns dematí ab En Moll i Mn. Benejam per acabar lo vocabulari 

del ram de sacristia i envestir altres rams en que ès molt lletraferit Mn. 

Tarrés. [149] 

 

 

Dia 2 (juliol) 

Mica d’enquesta de diferents dialectes catalans i preparatiu per 

dur l’enquesta fora de Barcelona 

 

Seguim l’enquesta lexicogràfica ab Mn. Pla, En Manso pare i En 

Manso fill, un jovenet de Borredà i un Rector de devers la Seu d’Urgell. 

Espera qui espera Mn. Casaponce, rossellonès, que me donà paraula 

de que vendria per parlar de la tasca lexicogràfica que ens fa, no arriba a 

venir, sens dupte per entrebanchs que li seràn sortits. A les onze i 
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busques fas una escapada a la Biblioteca Universitària a on escat 

lexicogràficament unes quantes fonts que publicà l’antiga Associació 

Catalanista d’Excursions Científiques, a on trop mots ben bufarells. 

Dedicam lo capvespre a instruir i anostrar els companys Benejam i 

Moll, que escolten ab tots els cinch sentits i les tres potències. 

 

 

Dia 3 (juliol) 

Enquesta a Hostafrancs 

 

La banda del matí no hem tengut negú que ens digués mots come 

diumenge que era. Ara la banda del capvespre mos som esquitxats ab 

una carteta de recomanació d’En Manso jove a Hostafrancs, i mos 

entregam a Ca-Mestre Remigi Gènova, un Mestre de cases i empressari 

d’obres grosses de la seua professió. No era a casa seua, sino an el 

Centre Obrer Montserrat (cosa dels Jesuites) a sullà. Le hi trobam que 

conversa ab quatre o cinch amichs; elze deym perque hi anam: per 

engospar tots els mots propis de l’art i ciència de construir; i ja son 

partits a dirmosne, i nosaltres, tots tres, escriu qui escriu. Res, mos hi 

som pegats fins que feya fosqueta, replegant bona cosa de cabal 

lexicogràfich. I Mestre Remigi ès estat de tan bon manament, que mos ha 

promès de venir a Ca’n Manso un dia d’aquests per si hem deixat de 

demanarli cap paraula que ens interés. Beníssim. 

 

 

Dia 4 (juliol) 

Enquesta del dialecte de Borredà i de Barcelona 

 

Devers les vuyt ab mos companys Benejam i Moll li envelam cap a 

l’esglèsia parroquial de Santa Mònica, a on trobam lo Vicari d’allà Mn. 

Tarrés i l’altre Vicari i lo Reverent Sr. Regent, que ens diuen els termes 
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del ram de sacristia i ens ne donen una partida de nous i ens n’aclareixen 

d’altres. [150] 

Devers les deu li copam cap a la Biblioteca Universitària, a on 

espigolam mots bufarells dins diferents monuments catalans que hi 

consultam.  

La banda del capvespre recullim de boca del Sr. Manso, devers 

trecentes paraules, característiques de Borredà, que consignam dins les 

nostres llibretes. 

Me pas unes quantes d’hores revisant les cèdules de picapedrers i 

trencadors o cantoners. 

 

 

Dia 5 (juliol) 

Enquesta a la Biblioteca Universitària. Passes per l’enquesta 

dins Catalunya francesa 

 

Escorcollam tot lo sant dematí dos volums del Butlletí del Centre 

Excursionista, trobanthi noms de lloch de diferents comarques catalanes, 

ben interessants gramaticalment, i llavò un inventari d’objectes de culte i 

ornaments sagrats d’una esglèsia de Terrassa, del sigle XV i tot ho 

escatam. 

Devers les quatre del capvespre s’entrega Mn. Casaponce, l’heroych 

Rector d’Arle del Vallespir: me dona conte de les passes que ha fetes per 

que qualcú de la Catalunya francesa ens replegui lo vocabulari d’allà, 

essent l’emprat un Reverent que fou Vicari d’ell, Mn. Blazy, avuy Rector 

de Santa Maria de Cornellà de Conflent, de qui tinch carta que ja ens té 

tot un munt de cèdules fetes de diferents seccions de la Lletra de Convit, i 

diu que aviat les mos enviarà, i que no para d’aplegar cabal lexicogràfich. 

Entrech a Mn. Casaponce dues llistes de paraules, una del Vallespir i 

l’altra del Conflent, que ès ben llargaruda, remeses d’aqueixes regions an 

el Dr. Schädel, l’any 1906, i que aquest me dugué d’Hamburg ara dins 

abril. 
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Aquestes llistes no espliquen les paraules; just les consignen. I Mn. 

Casaponce les mos espinzellarà bon espinzellades i les mos aumentarà a 

luf, resultant una magnífica contribució de la Catalunya francesa a l’Obra 

del Diccionari. 

 

 

Dia 6 (juliol) 

Acabam l’enquesta a Barcelona. Trobam qui ens treurà el lèxich de 

manuscrits dels sigles XV i XVI. Nou escorcoll del dialecte de 

Hostafrancs envers del ram de construcció 

 

Totd’una d’haver berenat, li estrenyem cap a Santa Mònica, a on 

tenim una sentada ab Mn. Tarrés sobre ram de sacristia [151] i arreus 

d’esglèsia i en treym bons manyochs de paraules per la nostra Obra. 

Els companys Benejam i Moll li copen cap a la Biblioteca Universitària 

a escorcollar les Constitucions de Catalunya, edició de 1707, i jo a Ca’l Dr. 

Barraquer, a on som anat cada dia a rebre injeccions a l’ull endret, que, 

gràcies a Deu, va ben be, i m’ha dit l’eminent Doctor que me’n puch anar 

a fer l’eixida, pero que, en tenir bona avinentesa, cal que me donin 

qualque injecció per defensar aquest bo d’ull. 

Visit després l’atxaravit llibreter En Joan Batlle, que me té qualques 

llibres catalans, d’aquells que sempre cauen be an els qui els han mester. 

Els aplech, i de d’allà cap a la Biblioteca Universitària a on don les 

derreres instruccions a tres colaboradors que se son compromesos a 

escatarme lexicogràficament cinch llibres catalans dels sigles XV i XVI i un 

del XVII, que valen a pes d’or i que fins mes envant no vull dir quins son 

per no encaminar els Instituters, allà on ells fan tot quant saben per 

tallarme les cames i aturar la gent de que m’aydin en la gran tasca del 

Diccionari, i ets grans betzolots no comprenen que, com mes triconetgen i 

enforinyen contra mi, pitjor per ells. Ab la guerra llur jo me fas bo. 

Demunt les set se presenta a Ca’n Manso aquell Mestre de Cases 

d’Hostafrancs, D. Remigi Génova, tan entès i destre en l’art de construir. 
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Trech de la capseta les cèdules que de tal art me feren alguns 

seminaristes de Mallorca, passat de docentes: les hi lletgesch totes, i ell 

me diu totes les varietats i divergències de mots i sentits dels mots dels 

Mestres de Cases de Barcelona i llavò me’n hi afitx un bon raig, que a 

Mallorca no s’usen. Els dibuixos de les eynes que ens feren a Mallorca i 

altres que ens hem besquetjats aquí, ens serveixen de lo mes per aclarir 

les coses i deixarho tot ben clavetetjat. 

Fins devers les nou mos hi pegam ab aqueix bo de Mestre, de qui 

romanem agraidíssims. Es un benemèrit de la Relligió i de l’art de 

construir. 

Com demà dematí mos espitxam a Pradell de Lleida, prenim comiat 

del Sr. Manso i de tots els amichs que caplleven devers aquesta bona 

casa. 

 

 

Dia 7 (juliol) 

Cap a Pradell de Preixens. Hi comensam l’enquesta dialectal 

 

Prenim lo tren de les 6 i 20 a l’estació del nort i cap a Tàrrega falta 

gent. A les finestrelles del departament de segona no [152] hi ha cortines 

ni persianetes i ens entra lo sol un cop d’un vent i un cop de l’altre, i mos 

deverteix de bona manera. Tenim temps per fer la meditació, resar Hores 

i repassar un ramat de planes de Vulgar Latin del Mestre Grandgent, nort-

americà, que tantes de coses interessantíssimes diu per la filologia 

catalana. Arribam a la fi a Tàrrega a tres quarts de dotze; ens aficam dins 

l’automòvil d’Agramunt que mos hi arriba, blanchs de pols, a la una. 

Dinam ab una grapada, i anam a visitar la venerable esglèsia parroquial, 

romànica, de tres naus molt curtes i iguals, de tres àbsides ben gentils de 

part de defora i llavò la preciosíssima portalada major, en gradació de 

prop de vint archs concèntrichs, cilíndrichs ab llurs columnetes a cada 

rebranca i llurs capitells de fullatges, entrunyellats i qualcún d’historiat i 

tots diferents i elegantíssims. Quina llàstima que aqueixa esglesieta estiga 
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per dedins tan desfigurada a forsa de passarhi sigles d’inconciència 

artística. 

A les tres pujam a una tartana cap a Pradell, i al punt topam p’el 

camí mon benvolgut i constant colaborador, Mn. Ferran Esteva, Rector de 

Pradell, que venia a cercarmos. Demunt les quatre som an aqueixa mica 

de poble que ab Preixens i les Ventoses fan un sol municipi i dues 

parròquies i una Vicaria in capite. Just s’estàn un quartet lluny els tres 

redols de cases. Pradell son 60 cases, an el coster d’un turonet, que 

coronen l’esglesieta parroquial i lo castell, un i altre de devers lo sigle 

XVII. L’esglèsia ès molt menuda, però ben miradora i gens mal 

encitronada. Lo castell ès mes gran, però, no en té mes que el nom: ès 

un casal auster, de trassa senyorial, amoblat sobriament, però que no hi 

falta res de lo que s’ès mester per la vida decent. Es propiedat de la noble 

i antiga familia Civit que tenia la Baronia del Castell-Blanch mes enllà 

d’Agramunt. Avuy n’ès senyora i l’habita la gentil donzella D.ª Ramona 

Civit i Castellà, neboda d’aquell inoblidable Patrici D. Antoni Castellà i 

Soriguera de Pons, la qual ens ha volguts hostetjar a totes passades, 

tractantmos esplèndidament. Com lo Rt. Sr. Rector també ens volia a la 

Rectoria, ho hem compost de berenar lo matí i sopar a l’Abadia (Rectoria) 

i la resta an el Castell. 

A l’acte hem ubert el foch p’els carrerons i costetes de Pradell, per 

l’enquesta lexicogràfica i gramatical per aglapir tot lo dialecte pradellench, 

i som estats tan sortats, que hem topat (lo Rt. Rector ens acompanyava) 

lo propietari d’aquí D. Francesc Tarragona. L’hem envestit fentli preguntes 

i mes preguntes del ram de carros i de tots sos arreus i [153] adherents. 

A tot ens ha contestat, i nosaltres escriu qui escriu, quiscún a la seua 

llibreta. 

El Sr. Tarragona ens donava raó a tots tres ab tantes de paraules 

com ens deya, ben especials d’aquell ram. Arribam ab ell a una era i ja 

mos ha dit un bon raig de vocabulari del batre, i llavò a casa seua n’ha dit 

mes de ram de casa, tan abundós i envitricollat. 
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Ab això s’ès fet fosca negra i mos ne som anats a enllestir altres 

feynes, sopar i geure per lo que pogués esser. 

 

 

Dia 8 (juliol) 

Enquesta dels dialectes de Pradell i de Massalcoreig. Cartes a Sa 

Reyal Magestat i a son President de Ministres 

 

Mos entregam de bon matí a ca’l Sr. Tarragona, que se posa a les 

ordes ab son fill i sa nora, la jove de la casa, i allà tots tres diu que diu 

coses i mots del ram de casa, cambres, cuyna i rebost, i nosaltres escriu 

qui escriu a les nostres llibretes, fenthi tots els dibuixos que convenien. 

Com ens acompanyava lo Rt. Sr. Rector, que ès nadiu de Massalcoreig, i 

ens donava totes les variedats de tal vila de la Ribera del Cinca, comàn a 

Mn. Benejam que les consigni a la seua llibreta. 

A mitx-dia ens anam a dinar; devers les tres i mitja tornam a ca’l Sr. 

Tarragona i hi seguim l’enquesta lexicogràfica i gramatical fins que el sol 

ès ben post, i prenim redòs an el Castell. 

Escrich a Sa Magestat l’Alt N’Alfons XIII i a son President de Ministres 

donantlos conte de l’Eixida filològica, comensada per que vegen com feym 

tenir veres totes les nostres promeses de ferho de tot per dur envant 

l’Obra Nacional del Diccionari Català-Valencià-Balear. 

 

 

Dia 9 (juliol) 

Segueix l’enquesta a Pradell. Un Instituter la mar d’agrait 

 

Mos tiram an el carrer de bon matí, tot dret a ca-D. Josep Guasch 

(aquí li diuen Gosch), propietari de Pradell, que té un celler ben proveit de 

bixells (botes grans), botes (mes petites que’ls bixells) i carretells (mes 

petites encara). En Gosch no hi ès, però s’entrega l’amich Sr. Tarragona i 

ens dona una relació de tot aquell botam. Li copam llavò cap a l’era d’En 
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Gosch, a on té la prensa del vi. Le hi trobam, ens mostra [154] tal 

prensa, en trech un dibuix i hi pos tots els noms de la prensa i de totes 

les seues parts i de totes les seues funcions. Llavò dibuixam uns rascles, 

per aplanar la terra sembrada; i d’allà li envelam a l’era del propietari D. 

Antoni Bureu. Le hi trobam; m’hi presenta lo Sr. Rector ab mos companys 

i li diu que som vengut a Pradell per fer el Diccionari i que jo en som el 

Gefe. Ell entén que som enviats del Ministeri de Foment i me diu molt 

formal: —Donchs si vostè ès el Gefe, protegesca l’Agricultura! Jo li 

contest que just som el cap de l’Obra del Diccionari. —Aquí comensam a 

demanarli paraules del batre i de l’era, i mos ne diu bona cosa. 

Ens entregam llavò a ca’l fuster Mtre. Ignasi Valls, molt aixerit, 

suscriptor de l’Enciclopèdia Espasa. En Moll hi era de devers les vuyt, 

aglapintli tots els termes de fusteria. 

Mn. Ferran Esteva ens conta les fantasies d’un Instituter, que, 

després d’haverlo acobitiat uns quants dies a l’abadia i haverlo recomanat 

a una partida de Rectors i Vicaris de la frontera llingüística catalana-

aragonesa, Mn. Esteva el visità a Barcelona i casi no el se mirà 

l’Instituter, i llavò se toparen un dia per la Rambla i l’Instituter acalà el 

cap per no veure Mn. Ferran. Els Instituters son la nata per fantasies 

d’aquestes, hi tenen un tranch d’allò d’allò. Tal gent tals coses té. Que 

elze compr qui no elze coneix! Demàn a diferents si hi ha gayre 

catalanistes a Pradell, i me diuen que no saben que n’hi haja cap. 

A les hores ens n’anam a dinar; i, dinats altre pich ¡cap a cassar 

mots! En Moll a la botiga del ferrer Mtre. Eloi Poch per pellucar lo 

vocabulari ferrerench i nosaltres a l’era del Sr. Bureu. Hi arribam ab pluja. 

Feya trons i llamps i un vent d’allò mes xalest i unes gotes ben grosses. 

Ens arreconam a ca’l Sr. Bureu. Fa una batuda molt furiosa, 

impossibilitant llevar d’era an En Bureu i sos mossos. No poguent acabar 

lo vocabulari de l’era, en feym una mica, i llavò envestim el del bestiar de 

cerra. No hi trobam gayre cosa perque a Pradell no hi ha ramats de 

porchs, perque, en haver berrat (fets els porcells) les berres (trutges) i 

mamat prou els porcells, venen tota la berrada (ventrada) per engreixar. 
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Aquí no hi ha mes que un o dos porchs a cada casa per engreixar i matar 

i obrar per la despesa de la casa. En Bureu i sa senyora ens diuen el 

vocabulari de les matanses, que també resulta migradet. A les hores 

anam a ca-aquell ferrer, i el trobam ab En Moll engolfat en lo vocabulari 

ferretench; i seguim nosaltres de d’allà. Topam cinch o sis homes plegats 

devall un arbre: elze [155] demàn lo nom vulgar dels estels, i just saben 

lo de les cabrelles i del carro i un mos diu que els tres estels que fan 

d’espigó del carro devant devant, son la mula de devant, la mula del mitx 

ab el mosso, que li va costat per costat (un estel que l’acompanya) i llavò 

la mula escalera, enganxada dins l’escala (brassos) del carro. 

Mes envant hem trobada una dona que ens ha donat indici de l’Estel 

bover, molt lluent, que ès el primer que veuen, post lo sol, abans de que 

fassa fosca. L’Estel bover segueix lo sol. 

Entram an el Castell i la Senyoreta Civit i Castellà ens parla d’una 

doneta veya, una tal Ramona Lluch i Nobell, de 67 anys, nadiua d’aquí, 

molt xaravel�la i ralladora. Li demàn que la cridi; li envia la minyona, i al 

punt s’entrega aquella bona dona, que conversa p’els colzos ab una veu 

ben estil�lada i una pronúncia netíssima. Li demanam del ram de filar, i 

resulta que ella fou una gran filadora. Ens ho esplica tot, donantmosne les 

fites ben clares. En Moll té molt que fer de angosparli lots els mots de filar 

que brollen d’aquella boca, i jo li aglapesch un bon raig de frases i 

modismes i formes altament característichs del dialecte pradellench. 

Se fa tart, i posam forqueta a tan agradosa tasca, anantmosne 

quiscún p’el seu vent, i bona nit tots plegats. 

 

 

Dia 10 (juliol) 

Segueix l’escorcoll del dialecte de Pradell. Enquesta sobre el 

bestiar de llana de la Ribera del Flamicell (Alt Pallars) 

 

La Senyoreta del Castell m’espinzella tot lo del ram d’obrar el 

porquim, donantme’n les fites molt mes netes que els altres; i Mn. Ferran 
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Esteva mos ne dona molt mes de clarícies del llenguatge de Massalcoreig. 

En Moll tria i ordena les cèdules dels cassadors de Mallorca i se passa tot 

lo dematí demanant mots de tal ram an el Mestre de l’Escola d’aquí, D. 

Francesc Gay i Fabregat, que ès nadiu d’Alòs de Balaguer; i Mn. Benejam, 

que s’ha mirades les cèdules que duym dels sabaters de Mallorca i 

Menorca, ja ès partit a preguntar sobre sabateria a un mestre sabater 

d’aquí (no hem pensat a demanarli que ha nom): té una xeixentena 

d’anys; ja no hi veu, però que ès molt desxondit i molt entès en tal ofici, i 

llavò que té un llenguatge preciós per lo antich i net de mettàfora 

forastera, com pochs n’hi haja per aquí. —La Senyoreta del Castell ens 

[156] dona bona cosa de mots i frases del ram de gallines, lloques i 

aviram. 

Quant xalam de bona manera ès la banda del capvespre, que 

s’entreguen aquella doneta vella d’anit passada, Na Ramona Lluch i 

Nobell, i llavò lo mitger de la Senyoreta del Castell, un tal Josep Portís i 

Farré, nadiu de Pinyana, Ribera de Sa Roca del Flamicell (Alt Pallars). La 

doneta vella ens conta de les robes i vestits que duyen altres temps i que 

usaven a les cases, i vos assegur que n’hi surten de paraules ben 

bufarelles. Jo li prench notes de tot fins que fa fosca negra. Aquesta 

doneta ès un dels millors exemplars de català genuí que haja trobats may 

a Catalunya. Sempre la veureu xaravel�la i amatent i ab la rialla a(b) la 

boca i uns ulls que li ballen i les paraules li brollen brunents a talabaixons. 

I ¿que en direm del mitger del Castell? Es també un exemplar de primera 

del català pallarench: feu de pastor fins que vengué aquí per mitger i per 

lo mateix coneix p’el cap dels dits tot lo ram del bestiar de llana. En Moll li 

aboca lo vocabulari de tal bestiar que lo BOLLETÍ publicà, com recordareu, 

l’any 1912, s’entèn, dit vocabulari just de Manacor, i resulta lo del Pallars 

diferent en qualques coses i mes magret que el de Manacor. Això no 

obstant, ens dona el bo del mitger un bon raig de mots preciosíssims. S’hi 

peguen ab En Moll fins que la fosca negra. 

Vos assegur que n’hem feta de veta avuy ab tot i esser diumenge. 
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Dia 11 (juliol) 

Segueix l’enquesta a Pradell a té qui té 

 

Venint de passetjar devers les cinch i mitja del matí, trop lo Cabaler, 

En Gosch, que se’n anava a la seua era, i quedam que mos hi veurem 

mes tart. Com hi anam no le hi trobam, ni aglapim tampoch lo Sr. 

Tarragona perque mos diu la seua nora que se’n ès anat a d!�v� (tjòve), 

això ès, a compondre camins ab altra gent d’aquí, que hi van per torn 

desiara baix de la direcció del Batlle. —Uns quants d’homes que estaven a 

la fresca devora ca’l Tarragona, ens donen clarícies de l’Estel bover, que 

ens diuen que ès «lo mes llampurdent de tots i que va devant la lluna i 

derrera lo sol». Saben cosa de les Cabrelles, i de l’Estel de l’alba ens 

diuen que aquí l’anomanen l’Estel del Dia, perque surt en comensar a 

trencar la claror de bon matí. 

A las hores ens compareix lo propietari d’aquí, D. Manuel Padrós i 

Soler, de 42 anys d’edat, que’l Sr. Rector l’ha envidat [157] per venir a 

dirmos vocabulari pradellench. Es un sant home, molt devot del Cor de 

Jesús, amabilíssim i molt entès en tot lo referent a conrar la terra de per 

aquí. Comensam a esplugarlo de tal ram, i ens dona recapte prop de tres 

hores la banda del matí i mes de quatre la banda del capvespre. 

Per clavetetjar millor la cosa ens n’anam primer a l’era i després a la 

casa de tan benemèrit pradellench, a on inspeccionam i dibuixam i 

endardellam l’aladre o arreu (arada: llatí aratrum), lo diable de batre, lo 

diable de diablar les espigues, lo jou de llaurar ab tots sos adminicles, fins 

que fosca negra prenim redòs an el Castell. 
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Dia 12 (juliol) 

Mes ventim an el dialecte de Pradell. —Clarícia sobre bruixes, 

follets i altres erbes 

 

S’entreguen de bon matí lo valent Manuel Padrós i un altre 

pradellench, En Josep Ricart i Solanes, un dels bons propietaris d’aquí, de 

73 anys d’edat, molt entès en totes les coses del conreu, i elze demanam 

mots de lot lo ram agrícola fins que toquen les dotze, i vos assegur que hi 

feym una magnífica tibada llingüística. Mentres tan Mn. Benejam ab Mn. 

Ferran Esteva i la Senyoreta del Castell escaten lo ram de aviram, 

bugada, vida relligiosa i festes de tot l’any ab tot lo ròssech de consuetuts 

i pràctiques ben característiques d’aqueixa regió i de Massalcoreig. 

La banda del capvespre, mentres Mn. Benejam, la Senyoreta del 

Castell i Mn. Esteva segueixen la tasca del matí, ens n’anam ab En Moll a 

aglapir els mots del ventar, desembollonar, traspalar i arerar a l’era de 

l’amich Sr. Bureu i a aclarir qualques punts del vocabulari de ferrers i 

fusters. —Demanam an els dos mestres que hi ha aquí de tals oficis, si de 

les eynes de llur ofici en diuen atuells, i diuen que may havien sentida tal 

paraula i ens demanen a on ès que s’usa. Jo elze dich que just l’he vista 

usada entre certs escriguedors de Barcelona, que s’avanen de fer un 

català nou, i aquí lo mestre fuster me pregunta: —¿Que son aquests de 

l’Institut dels Estudis? —Aquests mateixos! Dich jo. I mos ne tornam ab 

En Moll an el Castell fent els comentaris que poreu pensar de la 

descalificada celebridat que tenen els Instituters per aquí com per tot 

arreu de Catalunya. 

Del Castell mos esquitxam a una caseta de camp devers deu minuts 

lluny per aglapir aquella velleta, la Ramona [158] Lluch i Nobell, que ens 

diu un enfilall de coses de la manera que tenien aquí altre temps de 

dejunar, de les diferents menjades i begudes que hi fan els garbers 

(segadors) i homes d’era, i llavò de bruixes i embruixaments i de la nit de 

Sant Silvestre que les bruixes solien anar molt desbaratades, ballaven 
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acompanyantles lo Dimoni ab un violí i les mares s’havien de mirar molt 

en senyar be les criatures, perque si les senyaven malament, les bruixes 

els ho prenien treguentles de la casa per la botera de la porta (forat del 

gat); i llavò ens ha donades les fites ben clares dels follets que un temps 

capllevaven per aquests varals i anaven per les cases tot fuents, pegant 

per les galtes de la gent que dormia. Li he demanat quina mena d’ens era 

lo follet, i m’ha dit que seria una lley de gos. Ha tengut prou esment 

aquella santa dona de fermos avinent que no creya cap d’aquelles coses 

de bruixes i follets. 

 

 

Dia 13 (juliol) 

Escorcoll dels dialectes de Preixens, Butzènic i Pinyana de l’Alt 

Pallars. —Comensa l’enquesta de la conjugació pradellenca 

 

Un xiquet de Preixens, Salvadoret Nobell i Cendrós, lo mitger i la 

minyona del Castell, nadiua de Butzènic, una hora lluny de Pradell, la 

Senyoreta mateixa del Castell i lo Rt. Sr. Rector ens especifiquen els jochs 

de la gent menuda, que presenten un esplet de mots ben interesants. 

Mentres tant se son presentades tres xiquetes de la costura, Na Roseta 

Ricart i Utgès, Na Concepció Ricart i Mates i Na Ramoneta Trepat i 

Vilaprinyó, totes tres de tretze anys. Hem comensada ab elles la 

conjugació de Pradell, que hem seguida després ab En Salvadoret i Na 

Dorotea, escabetxant vint i quatre verbs. La banda del capvespre En Moll 

ha acabat d’escatar lo ram de bestiar de llana del Pallars ab lo mitger del 

Castell, que ès estat pastor molts d’anys a Pinyana, com diguérem. Hem 

tornada donar una bona estreta an els noms vulgars de les malalties i 

llurs remeys casolans d’aquí i Massalcoreig. Veig dues dones ab un 

esbartinyol de nines a l’ombra d’una casa, feynetja qui feynetja. La 

Senyoreta del Castell m’hi presenta, me treuen una cadira, i ja son 

partides a dirme el nom de totes les robes que s’usen aquí p’els homens i 

per les dones i els noms dels vestits que uns i altres duen. En Moll, Mn. 
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Benejam, lo Rt. Sr. Rector i la Senyoreta del Castell [159] endardellen 

mots de diferents rams, que teniem incomplets, fins que se’n ve la fosca, 

i posam forqueta fins demà dematí. 

 

 

Dia 14 (juliol) 

Acabam l’enquesta lexicogràfica i la conjugació de Pradell 

 

De bon matí se presenta lo bon amich Sr. Ricart, carlista de tota la 

vida, i me diu tots els mots del ram de pastar i d’enfornar, fins que En 

Moll el pren per conte seu i fan lo ram de bous, bestiar de cabreste, 

vinya, arbres fruytals, que els dies passats haviem deixats sensa escatar. 

Mentres tan Mn. Benejam ab Mn. Esteva han remassats noms a luf de 

Massalcoreig del ram d’aucells. Ara jo ab aquells tres xiquets d’ahir hem 

envestits els verbs, i n’hem esclovellats vint i cinch mes, resultant la 

conjugació d’assí ben acostada a la de Lleida, mes que la de Balaguer i la 

Granadella. 

La banda del capvespre ès vengut lo Sr. Batlle ab un fill son i una 

filla, Na Roseta, una de les tres conjugadores d’ahir i d’avuy. Ab ells tres i 

aquell xiquet envestim la trentena de verbs que faltava conjugar i a forsa 

de premudes els arribam a enllestir. Mentres tant lo Sr. Batlle diu an En 

Moll lo nom de totes les parts del còs humà i de les ferratges i erbes de 

prat, i Mn. Benejam ab la Senyoreta del Castell i Mn. Ferran Esteva 

acaben la replega del vocabulari de les diferents seccions que jo les havia 

comanades. Tots acabam fosca negra, i hem omplida de Pradell una 

llibreta per hom ab aquests vuyt dies de navegarhi. 
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Dia 15 (juliol) 

Cap a Artesa de Segre, a on rompem el foch escorcollant 

 

Com hem acabada la feyna que dúyem idea de fer a Pradell, prenim 

comiat de la bona gent que ens hi han aydat, sobre tot de Mn. Ferran 

Esteva i de la Senyoreta del Castell, D.ª Ramoneta Civit i Castellà, que 

tan heroycament se son portats tots dos. Elze retem milions de gràcies de 

tot lo que han fet per nosaltres, i la Senyoreta ens dispensa la fina 

atenció de fermos dur ab la seua tartana a Agramunt per poder prendre 

l’automòvil d’Artesa, a on arribam demunt les dotze; a la una i busques 

pujam a l’automòvil esmentat, que mos tragina a Artesa de Segre ab 

devers una hora. 

Trobam a Artesa lo dols amich D. Ramon Boquet, Metge d’aquí i 

entusiasta de la Llengua, i lo Rt. Sr. Vicari, Mn. Ramon [160] Macarulla, 

de Lleida, ab qui fiu l’any 1918 la conjugació lleydatana. Pujam a ca’l Sr. 

Boquet rompem lo foch contra lo dialecte d’Artesa. En Boquet ès de 

Vilassar de Mar, però ès casat aquí i fa prop de trenta anys que hi 

caplleva. La seua senyora, D.ª Brígida Maluquer i Porta, nadiua d’aquesta 

terra, resulta ben intel�ligenta en llenguatge artesench. Un i altre se 

posen a dirmos mots i frases d’aquí i nosaltres escriu qui escriu, fent tres 

mans; i hem d’anar depressa de tot per donar raó an aquelles dues 

boques tan feneres. 

Lo Sr. Metge vol que coneguem una neboda seua, D.ª Antònia 

Maluquer i Clua, molt entusiasta de la llengua i que ens poria aydar en la 

tasca lexicogràfica. Hi anam a veurela, i s’ofereix tota amatent a 

colaborar, i se veu que no ho diu just de boca, sino de cor.  

Llavò li envelam a l’esglèsia parroquial per visitar lo Senyor de tot lo 

mon, i ens constituim dins la sacristia Mn. Macarulla, lo Sr. Boquet i 

nosaltres tres: ens compareix un xiquet d’aquí, que té cursat an el 

Seminari de Lleida lo primer de llatí, Agustí Bernaus i Pinós, de deu anys, 

lo mes atxaravit i xaravel�lo, que ralla p’els colzos ab una seguredat may 
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vista, i que mos dona raó a tots tres, per mes depressa que escriguem. 

Ens hi pegam fins passat les vuyt, que alsam lo camp per anar a sopar. 

Hem tenguda una entrevista ab Mn. Francesc Sanuy, nadiu de Isil, de 

la Vall d’Àneu, Rector de Biubes, cap a Tremp, que ens convida per anar a 

estar ab ell uns quants de dies. ¡Quina llàstima no poderhi anar! Mn. 

Sanuy ès de lo mes trempat i un gran inimich de les Normes de l’Institut i 

dels Instituters. Ens diu un bon raig de mots de la seua parròquia.  

 

 

Dia 16 (juliol) 

Segueix l’enquesta a Artesa de Segre. Arriba la nova de que m’han 

fet Degà de Mallorca. —La Mancomunidat posada en berlina 

 

A les vuyt del matí ens plantam dins la sacristia de la parròquia ab 

Mn. Macarulla, lo Dr. Boquet i aquells dos minyons d’ahir; i ja som partits 

ells diu que diu mots i nosaltres escriu qui escriu come rabiosos per 

acabar la tasca a mitx-dia i podermosne anar dinats a Tremp. Mn. 

Benejam i En Moll els espluguen de casi tots els punts del Qüestionari i jo 

elze faig conjugar al vol els 82 verbs de la llista, que he [161] fets 

conjugar a prop de cent cinquanta poblacions del territori de la nostra 

llengua. 

Devers les onze i mitja Mn. Macarulla se’n va a fer un bateig i, quant 

torna, me diu tot xalest i festós: —Mil enhoresbones, home! Mil 

enhoresbones! —¿De que? dich jo. —De que l’han fet Degà de la Seu de 

Mallorca! diu ell. Tots romanem esglayats; i mos diu ell que le hi ha dit el 

senyor que ha fet el fillol an el bateig, que li ha mostrat El Día Gráfico de 

Barcelona d’ahir, que du un telegrama de Madrid de dia 14, de 

despuysahir, que diu que Sa Magestat el Rey ha firmat el nomenament de 

Degà de Mallorca a favor meu. Sí que ès vertaderament gran i 

estraordinària la bondat de l’Alt N’Alfons XIII Rey d’Espanya envers de 

l’Obra del Diccionari i envers de mi! No la me sé esplicar tanta de bondat 

mes que com una nova prova de que Deu Nostre Senyor vol que se fassa 
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lo Diccionari de la Nostra Llengua i per això ens envia protectors tan 

grossos com Sa Reyal Magestat lo Sr. Rey d’Espanya i son Govern, que de 

tal manera ens protegeixen i ens fan anar endavant, fent menjar pols a 

les totes a tants de contraris com de tots vents me surten per capturarme 

i fins llevarme del mitx. Sí, ès Deu que ha posada dins el cor de Sa Reyal 

Magestat la idea de promoure’m a Degà de la Seu de Mallorca, lo qual me 

donarà mes remeys i mes possibles per arribar a fer i publicar aquest bo 

de Diccionari Català-Valencià-Balear. ¡Beneida i alabada sia una i mil i 

milions de vegades la Magestat Divina del Rey del cel, que ha moguda la 

Reyal Magestat del Rey de la nostra terra a honrarme i favorirme ab un 

do tan gros i tan gros! ¿Milions de milions de gràcies a Sa Reyal Magestat 

l’Alt N’Alfons XIII Rey d’Espanya i Comte de Barcelona i de tota la nissaga 

catalana! 

Passada la ratxa d’enhoresbones, hem refermada l’enquesta fins prop 

de la una, que mos ne som anats a dinar. Dinats, prenim café a ca’l Dr. 

Boquet a contes d’espitxarmos ab l’automòvil cap a Tremp; però ha 

succeit que no hi hem cabut. N’hi cabien 24 i n’hi havia 34. Així ès que ni 

demunt el galliner hem pogut anar. I ¿sabeu quina l’hem feta? Refermar 

l’escorcoll del dialecte artesench ab aquells minyons del dematí. 

El vespre sopam a la fonda ab un que mos ha dit que era tècnich de 

la Mancomunidat. Conversa qui conversa, li escapen una partida de 

manifestacions eloqüents, per exemple, que la Mancomunidat està a 

l’ayre i que, mentres no tenga recursos propis i visca del crèdit, no sortirà 

may de la magror que actualment tant i tant l’atabuixa i la descalifica fins 

a l’estrem [162] de que a ell li ha succeit diferents vegades demanar a 

algunes botigues coses que ha mester p’els servicis que presta a la 

Mancomunidat; i, com els botiguers senten que han de cobrar de la 

Mancomunidat, se neguen a donarli res a espera, si ell personalment no 

en respòn, perque llavò elze costa un dimoni i mitx arribar an els diners, 

costantlos mes de cobrar que no puja lo conte. —Si hem de cobrar de 

vostè, diuen els botiguers an aquest tècnich, qualsevol cosa se’n pot dur, 

perque sabem que’ns pagarà. 
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¡O prodigis de la política d’En Puig i Cadafalch! ¡Així ha posada ell la 

Mancomunidat! ¿Que elze va be an els catalanistes ab En Puig i Cadafalch 

a la Presidència de la Mancomunidat? Donchs endevant les atxes! ¡A mi i 

a l’Obra del Diccionari sí que mos hi va bé ab tal Presidència 

Mancomunitària! ¡Sí ens ha valgut lo Patronat de Sa Reyal Magestat l’Alt 

N’Alfons XIII, Rey d’Espanya i son Govern i les 25.000 pessetones anyals 

que ens fan anar d’allò mes xalestons! ¡O piramidal President de... 

Catalunya, com vos anomenen els vostres bereyols escolans d’amèn! 

¡seguiu, home sant de Deu, fentmos la guerra que’ns feys desde l’any 

1918! puys res nat del mon ens ha fet tant de be com aqueixa guerra 

vostra! 

 

 

Dia 17 (juliol) 

Escorcoll dels dialectes d’Artesa, Monsonís, Anya i Collfret. 

Costerades an En Puig i Cadafalch. —Cap a Tremp. Pluja a 

portadorades p’el camí. Preparatiu a Tremp 

 

Llests de missa i berenats, lo Dr. Boquet ens presenta dos amichs 

seus de Monsonís, una vileta devers un quart lluny d’assí: D. Josep Soler i 

Cebrià, propietari, de 36 anys, i D. Josep Cebrià i Brescó, de 26 anys, 

propietari també; D. Modest Llinàs i Vicens, de 47 anys, d’Anya, un altra 

vileta, aprop d’aquí; i després ens ne presenta un altre, de Coll-fret, una 

hora i mitja d’Artesa, ja empès d’anys, setanta diu que en té. Tots quatre 

son molt desxondits i saben p’els caps dels dits les coses del camp, i ens 

ne diuen els noms, i nosaltres escriu qui escriu fins prop de les dotze. Vos 

assegur que hem feta una magnífica tibada. 

Es la segona vegada que faig enquesta lexicogràfica a Artesa. La 

primera que hi fiu fonch la primeria de juliol de 1902. [163] 

Dinam, prenim café ab lo Dr. Boquet, i posats devora l’automòvil per 

tocar el dos cap a Tremp, se presenten un metge d’aquí, castellà de 

naixò, pero que parla català, un altre senyor i llavò lo Carter, que me 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 65

donen l’enhorabona del Deganat de la Seu de Mallorca ab que Sa 

Magestat m’ha volgut afavorir, i també per l’homonada que fiu de defiar 

les ires d’En Puig i Cadafalch i de tota La Lliga Regionalista publicant mos 

Manifests contra l’Institut i contra tots els qui el sostenen. Allà mateix 

devant una trentena de persones que escoltaven, retrech les principals 

atrocidats que En Puig i Cadafalch i companyia m’han fetes. Casi tots 

m’aplaudeixen; qualques uns callen, arrabassantse una bona mala cara; 

cap té pit per badar boca en defensa d’aquella tracalada de balitres 

embalitrats. 

Pres comiat de tota aquella bona gent i d’una manera especial de Mn. 

Macarulla i lo Dr. Boquet, pujam a la fi a l’automòvil i de d’allà cap a 

Tremp, cap a una bromada de mal aspecte que colombràvem a 

l’entrelluu, per on desiara coetjaven vergues de llamp, de molt mals 

averanys, com be poreu pensar. Com mes mos acostàvem a Tremp, mes 

s’acostava la bromada, que feya rams a dreta i esquerra, plovent a 

talabaixons. Tant mos som acostats ab l’automòvil an aquest aygat, que, 

quant sortíem d’Isona, ja l’hem tengut demunt. Dalt l’automòvil anaven 

set passatgers, un d’ells lo bon company Moll, que han hagut d’amparar 

tan inoportuna batuda, que ha durat ab poques returades fins a Tremp, a 

on som arribats ab pluja de canal, d’aquella mes masclina. Lo pobre Moll 

anava ben xop i s’ha haguda de mudar tota la roba. 

Instalats a la Fonda del sigle XX, hem preses posicions per la 

campanya que ens ha duyts aquí, anant a veure lo nostre vell amich i 

colaborador, D. Jaume Laforga, que l’hem trobat ben xaravel�lo ab tota la 

seua família. Ab ell hem trassat lo pla de campanya, prenent come centre 

d’operacions lo convent dels Rts. Pares de la Sagrada Família, a ne qui En 

Laforga parlà de tot això fa dies i ens oferiren la casa i les persones. 
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Dia 18 (juliol) 

Comensa l’escorcoll del dialecte trempolí 

 

Es la tercera vegada que vench a Tremp a ferhi enquesta gramatical i 

lexicogràfica. La primera fonch dins el juliol de 1902; la segona dins 

l’agost de 1906. [164] 

De bon matí s’entrega En Laforga i ab ell ¡cap en el Convent de la 

Sagrada Família! Ens hi rep lo Rt. P. Anfós Denait i ens diu que tots estàn 

a nostron manar. Ens destina dues magnífiques sales per traballarhi i ens 

presenta quatre xicots mes vius que una centella, mes sans que un gra 

d’all, alumnes tots del Col�legi que tenen aquí dits Pares de la Sagrada 

Família. Aqueys xicots han nom: Emili Espina i Lavall de 12 anys, Josep 

Grau i Torrodà de la mateixa edat, Ernest Pagès i Blanch d’onze anys, tots 

nadius de Tremp i Josep Bertran i Cadena, de 13 anys, nadiu d’Isona, no 

gayre lluny d’aquí. Rompem ab ells lo foch de l’enquesta del dialecte de 

Tremp, comensant per demanar an aquella jovenea enfilalls de paraules 

que umplen una vintena de fulles en fol que l’any 1906 engarbullaren ab 

tot esment els amichs Laforga, Monrós i Mn. Bosch de Talarn per l’estudi 

que ab lo Dr. Schädel havíem de fer de la fonètica i conjugació de Tremp. 

Aquestes llistes de paraules son interessantíssimes perque casi tot son 

paraules que just s’usen an aquesta regió; però no hi posaren la 

significansa de cada mot perque just havíen d’esser per estudiar la 

fonètica. Per aclarir i espinzellar tal significansa som venguts a Tremp. 

Aquells xicots ens van esplicant aquells mots; però en surten una partida 

que ells no’n saben lo sentit, i llavò En Laforga i En Ramon Monrós les 

mos aclareixen. En Laforga ès nadiu de Benavent de devora Lleida, però 

fa molts d’anys que caplleva per Tremp. En Monrós ès d’aquí i entès ferm 

del dialecte trempolí. En trobam a betzef de paraules pròpies d’aquí, de 

tots els rams i que ens eren del tot desconegudes. Ab tant agradable 

tasca ens sorprèn la fosca i quiscú pren redòs a ca-seua, i lo que ès estat 

siga estat. I nosaltres, mes satistets que un ca ab un os, cap a la fonda a 

posar quatre miques, enllestir altres feynes i a geure falta gent. —En 
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Laforga m’ha contat que la primeria colaborà an el Diccionari que els 

Instituters diuen que el fan, però que aviat ho deixarà còrrer, disgustat 

del procedir d’aquells envers d’ell, i m’ha dit que En Monrós també fa 

anys que no els envia res perque no li agrada el frit de tals passerells. 

 

 

Dia 18 (juliol) 

Segueix l’escorcoll dialectal a Tremp 

 

De bon matí li estrenyem cap an el Convent de la Sagrada Família, a 

on trobam aquells quatre xicots, mes xalests que [165] ginjols, i ¡venga a 

demanarlos lo sentit dels mots de les llistes Bosch-Laforga-Monrós! i una 

volta ben aclarida la cosa, zas! l’escrivim. Aqueixes llistes abrassen molts 

de punts, casi tota la vida de Tremp, i les paraules que duen, casi totes 

especials, en susciten d’altres an aquells xicots, i llavò ells, per 

esplicarlesmos, se’n treuen també de ben bufarelles, no que ells les 

inventin, sino que se diuen aquí per pa i per sal, i ¡hala a consignarho fil 

per randa nosaltres! Venen mes tart En Laforga i En Monrós i mos 

endardellen les paraules que els quatre xicots no mos han sabudes 

desllatigar i moltes d’altres que, tot conversant, elze venen a la boca i 

que son del fondo de l’uró. 

Mentres tant destacam En Moll que se’n va ab un amich d’aquells a 

ca-un sabater, un fuster i un baster, a on fan una bona tibada de mots 

d’aquests oficis, mentres que Mn. Benejam replega els noms de les festes 

de l’any, dels mesos i dies de la setmana i els nombres cardinals, i du 

altre enciam per l’estil. 

Com mos ne temem, se’n ve la fosca i posam forqueta fins demà 

dematí, si Deu ho vol i Maria. 
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Dia 20 (juliol) 

Mes ventim an el dialecte de Tremp i espipellades an el de Sant 

Martí de Canals i de Sant Salvador 

 

De bon matí mos entregam an el Convent de la Sagrada Família, a 

on hi ha ja els quatre minyons que juguen. Al punt se presenten els 

amichs Laforga i Monrós i mes tart un dels primers propietaris d’aquí, D. 

Antoni Rius i Munguet, de 58 anys, nadiu de Sant Martí de Canals, prop 

de la Pobla de Segur, de la Conca de dalt, molt entès en ram de conreu, i 

a la fi compareix també un dels Rts. Vicaris d’assí, Mn. Josep Boher i Foix, 

de Sant Salvador, de la Conca de baix. Entre tots reprenem la tasca 

d’aglapir vocabulari de tots aqueys varals. Moltes son les paraules que 

surten, i que mos posam a la bandolera. Sobre tot lo Sr. Rius i Munguet 

mos ne diu un esbart del conrar la terra que valen a pes d’or. Ab tan bona 

companyia mos passam casi tot lo dia, uns [sic per ens] diu que diu 

paraules i nosaltres escriu qui escriu. Com lo Sr. Rius demà i demà passat 

se’n ha d’anar a ensofretar les vinyes, el tench jo fins prop de les nou del 

vespre i umpl del seu recapte una bona partida de planes. En Moll se’n va 

a ca-l’apotecari Sr. Soler, hi compareix lo metge D. Roman Ferrer, i entre 

tots dos li diuen els noms vulgars de les malalties. De mes a mes [166] 

En Moll i Mn. Benejam repleguen lo vocabulari d’una partida de quesits 

del Qüestionari, tot cosa popular. 

Ab això se fa vespre de tot, i prenim redòs a la Fonda del sigle XX, i 

fins demà dematí, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 21 (juliol) 

Escorcoll granat del dialecte de Tremp i de Perles (Alt Urgell). Un 

enviat de l’Institut, un subjecte i un porró de vi 

 

A les vuyt del matí, com els altres dies, mos esquitxam an el Col�legi 

de la Sagrada Família. Ja hi trobam aquells quatre minyons. En destach 
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dos que ab Mn. Benejam i En Moll els enviy a córrer diferents botigues per 

que hi repleguin bona cosa de vocabulari especial; però el punt se’n 

tornen atxul�lats perque a cap d’aquelles botigues han estat de saba per 

dir mots perque duyen altres bulls i això del dialecte trempolí i de l’Obra 

del Diccionari no els entra gayre. Els enviy a altres bandes i no topen 

tampoch. Comensam la conjugació de Tremp, i a forsa de premudes 

conjugam fins a mitx dia quinze verbs dels 82 de la llista. Devers les nou 

han comparegut els bons amichs Laforga i Monrós, que ens han dites un 

bon esplet de paraules d’allò mes rimat. Guaytant els xicots per les 

finestres, aluyen un vellet assegut a una escaleta, prenint la fresca a 

l’ombra d’una casa. Me diuen que sap tantes de coses i de coses, que hi 

vaja i les me dirà. Me’n hi vaig. Fa un cap ben viu, du barretina morada i 

representa una xeixantena d’anys. Me diu que ès lo pare del Rt. Sr. 

Rector d’aquí, que ès a Barcelona fa dies. Com li demàn si ens voldrà dir 

mots, me fa de resposta que no en porà dir gayre perque an el febrer que 

vendrà cumplirà vuytanta dos anys. S’aixeca ben resolt i tornam an el 

col�legi, posantmos totd’una ell a descapdellar i jo escriu qui escriu tota 

quanta paraula li brolla del cor. Ha nom Francesc Roca i Bach i ès nadiu 

de Perles a dues hores d’Organyà (Alt Urgell), per lo mateix ben del cor 

de Catalunya, pagès de tota la vida, sensa casi res de mettàfara 

castellana. Parla apoch poch, no alsa casi gens la veu, però li brolla un 

esplet de paraules dels diferents rams agrícoles que li demanam, d’allò 

mes interessant. Treüllam ab tan bona gent fins a mitx-dia, posam 

forqueta per anar a dinar, i a les quatre refermam les amors ab aquells 

quatre xicots i lo venerable Roca i Bach, conjugant i escrivint ab els xicots 

trenta cinch verbs mes, i així ja en tenim [167] cinquanta d’escatats dels 

82 de la llista. En Moll i Mn. Benejam prenen per conte seu l’honorable 

Roca i Bach i li treuen vocabulari a luf del bestiar de cabreste, de cerra, 

llana i bovim de l’Alt Urgell i l’espluguen arreu sobre fonètica de Perles, 

que ès tan interessant. 

Lo Rt. P. Anfós Denait, Superior del Col�legi de la Sagrada Família, 

nadiu de Toló, però que caplleva per Espanya, d’edat de nou anys, a ne 
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qui may porem agrair prou lo que ha fet per l’Obra del Diccionari, puys 

ens ha cercats tots els qui mos han ajudat a fer l’estudi del dialecte de 

Tremp i ha corregut de la xeca a la meca per ferlesmos venir an el 

Col�legi; donchs lo P. Anfós ha ginyat D. Josep Faydella, polent propietari 

d’aquí i banquer, ocupadíssim ab tantes de coses com du, a venir també a 

passar tres o quatre hores ab nosaltres per acabarmos de dir els mots de 

conrar la terra, que té tants de rams i andarivells, i que D. Antoni Rius i 

Munguet només ens pogué espinzellar a mitges per les seues moltes de 

feynes. En Faydella ès intel�ligentíssim i sap esclovellar les coses 

admirablement, i ha prestat un gros servey a l’Obra del Diccionari. 

En Laforga ens ha manifestada la seua admiració del molt de cabal 

que anam replegant de tots vents i esplugant tantes de persones sobre 

tants de capítols, lo qual troba ell que per forsa ha de dur una riquesa 

estraordinària de mots a la nostra Obra, si per les altres comarques 

catalanes, valencianes i balears segam i espigolam tan arreu. I mos ha dit 

això recordant l’enquesta que anys enrera vengué a fer assí un enviat de 

l’Institut, que s’entrevistà ab ell, ab En Laforga, per ferla, demanantli un 

subjecte per ferli dir mots i frases i així poder estudiar el dialecte trempolí 

(de Tremp). En Laforga n’hi treu un, un analfabet molt bo per fer la 

pretxa, així com el volia l’Instituter. Aquest veu tal subjecte, parlen de la 

cosa i queden convenguts de que el subjecte anirà tantes hores a la fonda 

a dir mots i frases a l’Instituter, pagantli aquest el jornal. Comensen la 

tasca, i En Laforga lo endemà va a la fonda. L’Instituter el fa entrar, i el 

troba ab aquell subjecte a una taula i un bon porró de vi devant. Un deya 

paraules, l’altre les escrivia i cada instant el subjecte alsava el porró i 

bones xerricades, bones tímboles. An En Laforga li feu molta de gràcia 

aquella escena, i fonch que el subjecte, per dir paraules, havia posat per 

condició que havia de tenir un porró de vi devant per poder xarumbar o 

xerricar desiara. De manera que el cabal llingüístich que aquell enviat de 

l’Institut se’n [168] dugué de Tremp, si no resultà prou espiritual, sempre 

resultaria prou espirituós. Ens diu En Laforga que tal enviat de l’Institut 
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s’estigué a Tremp uns quatre dies sempre ab aquell mateix analfabet i el 

porró davant i no escorcollà negú fins que s’espitxà de Tremp. 

Sí que n’hi ha de trenques de nosaltres an els Instituters en el 

sistema de fer enquesta llingüística. Segam i espigolam una mica mes 

arreu. Es allò de que quiscún sap quin pa l’assacia. 

L’amich Faydella ens fa avinent que demà dematí per feynes que 

tendrà no li serà possible venir a dirmos els mots que encara ens 

manquen. Com l’estimadíssim P. Denait se’n entre-sent, se’n va a un altre 

propietari d’assí, D. Antoni Monsó, cunyat de Mn. Lladós, persona entesa 

en les cases del camp, que ens ha promès comparèixer demà i dirmos tot 

quant sàpia de tal endiumenjat. 

Ab això s’ès fet hora d’anar a tocar mare a la fonda, enllestir altres 

feynes, sopar i a geure, que bon jornal mos espera demà. 

 

 

Dia 22 (juliol) 

S’acaba l’enquesta a Tremp. Cap a la Pobla de Segur a on 

preparam l’escorcoll 

 

A les vuyt mos espitxam an el Col�legi de la Sagrada Família; hi 

trobam els quatre estrénuus minyons. Mn. Benejam en pren un per conte 

seu i En Moll un altre, i ¡hala a ferlos dir mots! i ells ¡venga a escriurelos! 

a llurs llibretes, mentres jo ab els altres dos esclovell ab dues hores els 32 

verbs de la llista que ens mancaven. A les hores llicenciam aquella 

benemèrita quitxalla, per que Mn. Benejam i En Moll ja els han aglapits 

tots els mots de que afreturaven, i donam a quiscún caramel�los i una 

altra alegracioneta mes positiva, que elze fa botar i se’n van correns i 

mes xalests que un pern de rifa. Ens compareixen els amichs Laforga i 

Roca, lo pare del Sr. Rector d’aquí i llavò D. Antoni Monsó, propietari, ab 

son cunyat Mn. Lladós, autor d’una Historia de Tremp, encara que en 

castellà, ben apreciable, i entre tots ens completen lo vocabulari agrícola i 

del bestiar gros i petit i de la casa. 
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Després de dinar, fer la maleta i resar, tornam al Col�legi i ab lo Sr. 

Monsó i Mn. Lladós acabam d’escorcollar diferents rams de vocabulari 

agrícola fins a les cinch i busques, que ens despedim del P. Alfonso 

Denait, donantli milions de gràcies [169] de tot quant ha fet per l’Obra del 

Diccionari (ès el que hi ha fet mes). Ab l’amich Laforga li envelam cap a 

l’automòvil, donantli també mils i mils de gràcies per tot lo que ens ha 

assistit; pujam a l’automòvil, i ¡cap a la Pobla de Segur son les feynes! Al 

punt som a la grandiosa presa del Noguera Pallaresa, que ès una 

vertadera mar, que tira mes d’una hora de llarch. Sembla un llach de 

Suïssa. Com lo riu anava molt encaixonat feren una grandiosa murada de 

través, i romangué feta la mar. Jo que l’any 1902 i 1906 n’era passat i no 

hi havia mes que lo riu fondo, i ara ès tot aygua, tot una mar, ensà i enllà 

ben ample i ab brassos a tot arreu, en som romàs esglayat. D’aquesta 

presa surt l’energia elèctrica que per fils d’aram, sostenguts ensà i enllà 

per torres metàliques, arriba a Barcelona i a moltes d’altres bandes, 

produint beneficis inmensos, fomentant la riquesa pública i privada 

fabulosament. Hi ha colgada una vileta, Sant Miquel; la companyia 

esplotadora indemnisà tots els habitants, que s’establiren per les viles 

veines. 

Arribam ab quatre gambades a la Pobla; posam an el Mundial Hôtel, i 

cap a veure mon amich i colaborador D. Lluís Casesnoves, metge. No le hi 

trobam, i li estrenyem a Ca’ls Germans de les Escoles Cristianes, a on just 

trobam lo Germà Lambert March, de 24 anys, nadiu de Taús, unes set 

hores lluny d’aquí dins lo llevant, i llavò lo cuyner-porter, Pere Gassa i 

Llussà, de 65 anys, nadiu de Serradell (Ribera del Flamicell), no gayre 

lluny d’aquí. Elze deym per que som venguts i s’ofereixen ab cos i cordes 

a ajudarmos en la tasca lexicogràfica, i quedam que demà a les vuyt del 

matí hi compareixerem per ferhi feyna a rompre. Tornant a la fonda, ens 

aturam altra volta a ca’l Metge, i tampoch le hi trobam; pujam a la 

Rectoria i ens hi rep Mn. Rafel Nart i Arjó, nadiu de Vilella [sic per Viella], 

capital de la Vall d’Aran, Rector-Arxipreste d’aquí. Mn. Nart té per llengua 

nadiua l’aranès, un dialecte gascó, i parla correctíssimament el català, 
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com casi tots els aranesos, i s’ofereix en tot i per tot a fermos bon costat. 

Mentres sopàvem, ens torna la visita D. Lluís Casesnoves. 

Prenim redòs a la fonda, i al punt tots ja estam tapats de 

sordonayes, vulgo ajaguts i ¡dorm qui dorm! come pexos dins l’aygua. 

 

 

Dia 23 (juliol) 

Enquesta del dialecte pobletà 

 

Es també la tercera vegada que vench a fer enquesta 

gra[170]matical i lexicogràfica a la Pobla, puys hi vingui l’any 1902 i l’any 

1906. 

A les vuyt mos entregam an el Col�legi dels Germans de les Escoles 

Cristianes, a on trobam lo Germà Lambert i lo Pere Gassa ab lo Dr. Mn. 

Josep Llobera, vicari d’aquí i alumne de l’Universitat Gregoriana i Col�legi 

Espanyol de Sant Josep de Roma, entusiasta de la nostra estimadíssima 

llengua. Per que la feyna mos surta mes avenguda, lo Dr. Llobera, se’n va 

a cercar quatre xicots, alumnes aventatjats d’aquest Col�legi, i al punt 

torna ab els següents: Pere Cartina i Mauri de 13 anys, Victorià Pomé i 

Vilaseca de catorze, Enric Vilanova i Saurina de tretze i Josep Orrit i Breu 

també de 13. Tots resulten molts desxondits i de bona part ferm. Ab tots 

aquests elements comensam l’estudi del dialecte poblatà, prenent come 

base unes llistes de paraules que mos enviaren de la Pobla l’any 1906 i 

llavò les sis o set llibretes de dibuixos de coses de la casa, del conreu de 

la terra, fusters, sabaters, picapedrers i d’altres rams que engarbullàrem 

ab En Moll a Mallorca. Mostrantlos els objectes dibuixats, ells mos diuen a 

la Pobla quin nom tenen. Les llistes aquelles, de mes de mil mots, ens ne 

susciten molts d’altres i tots elze registram a les nostres llibretes de 

notes, consignant si son de la Pobla de Segur, de Serradell o de Taús. Ab 

això mos passam tot lo sant dia, petxucantmos qualque estona la calor de 

mala manera; però aquells minyons, lo Germà Lambert i lo Gassa no 

desmayen molla, i menys desmayam nosaltres. Devers les cinch ens 
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acusen un Mestre de Cases, D. Joan Bosch, que s’ofereix a dirmos els 

mots del seu ofici. Hi van Mn. Benejam i En Moll i lo Germà Lambert, i hi 

fan bona cullita ferm, mentres jo seguesch donant matraca an el 

vocabulari pobletà, fins que, passat les set ens n’anam ab aquells quatre 

xicots a fer quatre passes per estirarmos una mica les cames, que prou 

ho havíem mester. 

I després feym una aturadeta a l’esglèsia parroquial, que ès gran i 

magestuosa, i llavò ¡cap a la fonda! Enllestim altres feynes, sopam i ¡a 

geure manca gent! 

 

 
Dia 24 (juliol) 

Completam l’esplugada del dialecte pobletà 

 

Avuy come diumenge, no hem comensada l’enquesta fins a la sortida 

de l’Ofici, a les deu. I no sols son venguts els quatre minyons d’ahir, sino 

tres mes. En Marcel�lí Botxaca i Alzina de tretze anys, En Francesc 

Solduga i Castells de [171] setze i son germà En Ferran, de 14. Jo ab dos 

d’ells emprench la conjugació, que ja fiu l’any 1906, però que l’he volguda 

repetir perque sech mes arreu i duch lo molí mes baix que no l’any 1906. 

Hem feta tant l’aviona que a les dotze i busques n’hem tenguts trenta 

cinch d’escloveyats de verbs. 

Mentres tant En Moll i Mn. Benejam ab els altres xichs han 

endardellades les seccions de jochs de nins, ram de cuyna, vida animal, 

pastissers, pronoms, formació de derivats, intensius i ab un sabater 

cassador, Mestre Martí Boixareu i Rocafort En Moll endardella lo ram de 

sabateria i cassadors. 

Devers les cinch del capvespre, quant aquells xicots son sortits del 

Rosari, hem refermades ab ells les amors de l’enquesta lexicogràfica. Ens 

hi ha aydats un tal Josep Civis, forner d’aquí, de 33 anys, glosador 

popular de molta de vena, integrista de tota la vida i per lo mateix acostat 

a capellans i relligiosos i amador fervent de la llenga catalana. Ab ell feym 
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lo ram de forner, ab lo Gassa lo vocabulari del bestiar de llana, tota 

vegada que hi ès molt entès per haver fet de pastor. Tot això ha fet En 

Moll. Mn. Benejam ab lo Germà Lambert i tres xicots d’aquells escaten 

una partida de rams mes, i jo acap ab els altres dos xicots la conjugació 

de la Pobla, deixant conjugats i escrits els 82 verbs de la llista en tots 

llurs punts característichs. Llavó En Civis ens recita una glosada que feu 

anys enrera sobre un gat molt entremeliat, suposant que tot lo poble 

hagué de sortit al mitx per ferli acabar els alens. Ens ha fet riure tots per 

les butxaques. Llavò lo Germà Lambert ha tret un such d’anous, fet del 

seu Germà Director, que ès de l’ull del vent, i mos ha fet prendre un 

piscolabis, que tots hem ensaborit forsa. 

Hem donades les gràcies a tota aquella bona gent del costat que mos 

han fet i de les molt de paraules importantíssimes que mos han dites. Lo 

Germà Lambert ens ha promès fermos l’enquesta grossa aquí, per lo qual 

li enviarem, si Deu ho vol, la Lletra de Convit i un paquet postal de vuyt 

mil cèdules en blanch. 

A les hores som sortits a fer quatre passes per estirarmos les cames, 

i llavò ¡cap a la fonda! a enllestir altres feynes, sopar i a geure. 

També hem pres comiat del Rt. Sr. Rector d’aquí, que s’ès portat ab 

nosaltres deferentíssim. —Aquí teniem un amich, molt entusiasta de la 

nostra Obra ab qui sempre mos érem entesos per la replega lexicogràfica. 

Ara s’ès retret i no mos ha aydat gota. Era de La Lliga i supós que encara 

ho ès, i ès [172] segur que s’ès retret per obeir a la consigna dels 

Lliguers, que me tenen declarada la guerra. Gràcies a Deu, sensa aquest 

tal hem trobada gent a la Pobla de Segur que mos ha donats mes mots 

que no mos hauria donats aquell escolà d’amèn dels Instituters. Per tot 

mos succeeix així. ¡Beneida guerra que mos fan aqueys farsants! 
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Dia 25 (juliol) 

Cap a Senterada. Escorcoll del dialecte senteradí 

 

Ens criden a les tres i mitja, ens vestim i rentam ab quatre grapades, 

pujam a l’automòvil de Cabdella, i a les quatre i minuts partim de d’allà. 

A Senterada, unes dues hores de la Pobla, devallam perque d’aquí 

mos hem d’esquitxar cualcant al Pont de Suert. Com ès lo dia de Sant 

Jaume, ens n’anam a dir missa a l’esglèsia, que trobam tancada. Aluyam 

una casa just devora, i prenentla per l’abadia tocam a la porta, i a l’acte 

guayta per la finestra balconera una doneta d’una cinquantena d’anys. 

Resulta esser la Majordona. Ens fa pujar, crida lo Sr. Rector, que se lleva 

totd’una del llit (eren només les cinch), surt molt xalest saludantmos i ens 

demana si som excursionistes. Li dich que ho som de la Llengua Catalana, 

i me pregunta ell si som Mn. Alcover. Com li dich que sí, m’abrassa i me 

felicita per les meues campanyes contra els inimichs de la nostra llengua, 

els que son francament llops i els qui ho son abrigats ab pell d’ovella. Ens 

n’anam a dir missa a l’acte; llavò mos fa berenar i després me’n vaig jo a 

la Posada del Ros, a on havíem deixades les maletes, i me diu la dona del 

Ros que fins demà dematí no tendràn bísties per durmos al Pont de Suert. 

Quedam que ho farem així, i ab les llibretes de notes i de dibuixos ¡cap a 

la Rectoria manca gent! resolts a dedicar tot lo sant dia a fer enquesta 

lexicogràfica a Senterada. Lo Sr. Rector, Mn. Pere Boher i Figuera, nadiu 

de Sant Salvador de la Conca de Tremp, se’n va ben peus alts a dir la 

Missa Parroquial, acompanyantlo Mn. Ramon Coll, nadiu d’aquí i Rector de 

Torre-ferrera (prop de Lleida). Passa per devant la abadia D. Joan Ribera i 

Sansó, Mestre d’Escola d’aquí i nadiu de Peramea cap a Sort. Duch una 

recomanació d’En Laforga per ell. La hi entrech, i se posa ab son fill 

Josep, seminarista de la Seu d’Urgell, del tot a la nostra disposició, i no 

ens deixen de tot lo sant dia. Envien a demanar D. Baldomer Ferrando, 

apotecari d’aquí, nadiu de Vilanova de Meià (al [173] peu de Montsec), D. 

Ramon Capellà i Pera-March, sastre i botiguer, nadiu de Peramea, D. 

Enric Vigo, folklorista fervent i amador entusiasta de la llengua catalana, 
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En Jaume Benet i Figuerò, nadiu d’aquí i seminarista de la Seu d’Urgell i 

En Ramon Bruna, pagès d’aquí, molt entès en ram d’agricultura. Feym 

tres estols d’aquests valents exemplars del dialecte de Senterada i dels 

altres pobles de llur respectiva naixensa, que se posen a dir mots, 

característichs de dits pobles, uns a Mn. Benejam, uns altres an En Moll i 

els altres a mi, i allà ells diu qui diu noms i nosaltres escriu qui escriu. 

Just hem suspès lo foch per anar a dinar, aquells quiscú a casa llur, 

nosaltres ab lo Sr. Rector d’aquí. Així mos hem passat tot lo sant dia, fins 

que devers les set i mitja, cansats d’escriure, mos ne som anats a 

passatjar una mica, i ens ha sorpresa dolorosíssimament la tristíssima 

nova del desastre de Melilla a on han trobada la mort tantíssims 

d’espanyols, batallant ab els repropis fills de la Mitja-Lluna. 

Hem comanats a Deu tots els qui han deixats els ossos an aquella 

malambrosa i fatídica terra africana. La Llum Perpetua lluesca per ells. 

Amèn! 

A Senterada hem feta una magnífica replega de mots catalaníssims, 

que la major part no figuren dins cap diccionari català. 

Hem pres comiat de tots aquells bons senyors que tant se son 

desteixinats per dirmos vocabulari catalanesch; hem sopat ab lo Sr. 

Rector, i donantli gràcies especialíssimes de tot lo que ha fet per 

nosaltres, mos ne som anats a la fonda, i ¡a geure manca gent! que bon 

jornal mos espera demà. 

 

 

Dia 26 (juliol) 

Cap al Pont de Suert. Hi arribam i hi preparam l’enquesta 

 

Ens criden a les tres i mitja; ens llevam, vestim i rentam, i 

encamellats demunt bístia ab sella i estrep i un guia, mosso de la Posada 

Ros, Diego de nom, murcià per mes senyes, partim per un camí de cabres 

cap al Pont de Suert. Comensava a fer claror, no hem vist el sol fins que 

feya devers dues hores que caminàvem, sempre coster coster d’unes 
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muntanyes, la major part pelades com lo call de la ma; an els fondals i 

comellars hi havia abres i verdor de prats i sembrat a punt de segar. I 

sempre de d’allà, a pas de bou per aquelles males petges, que el dimoni 

hi perdria una ànima; i aquell diantre de Diego que no parava may de 

contarme coses, molt entretengudes, demos[174]trant la seua ingenuidat 

i bon natural, sensa escaparli may cap flastomia contra les bísties, que se 

distingien per lo caparrudes, encara que no perdien may cap punt ni han 

trevelat de tot lo camí. Hem passades una partida de viletxes de mala 

mort. La mes important ès estada Sa Roca, demunt un penyalar 

formidable, voltat per tot d’un grandiós fondal. Ja fou ocurrència anar a 

encastellar allà dalt la vileta! Aquí hem berenat de dos ous ferrats quiscún 

i un pa tan saborós, com no recort haverne menjat may a Catalunya ni a 

València. Dues dones hem vistes a la Posada, que ens han donat lo 

berenar. Com els han escapat unes quantes de paraules ben bufarelles, i 

nosaltres a l’acte ens treym la llibreta i les hi escrivim, allò els ès vengut 

tant de nou, que no se’n porien avenir. Com els hem dit que feya un mes 

que anaven per Catalunya per estudiar la llengua catalana, ens han fet un 

escàndol de rialles i crits. Sospit que no mos han creguts. Tornam pujar 

dalt les bísties i de d’allà muntanya amunt cap a ponent ab baula de 

mestral. Devers les deu dins lo mestral hem vistes guaytar les Muntanyes 

Maleides, coronades esplèndidament de blanquíssima neu. Llavò som 

arribats an el port (la part mes alta de la collada per on passa lo camí), i 

hem empresa la devallada, molt mes perillosa que la pujada. Lo camí 

ordinariament ès estretíssim, sovint va ran ran de ferestíssims fondals, 

que si a la bístia li flaquetja un peu, no mos hauríen vists pus, ni 

n’hauríen cantat pus galls ni gallines. Gràcies a Deu, res d’això ha passat. 

Devers les onze hem destriat el Pont de Suert, i a les dotze hi som 

arribats, ab els ossos mes de mitx croixits de tant de cavalgar per 

aquelles dimonieres de males petges. 

La banda del capvespre retornats una mica del cansament, ens 

espitxam a visitar les persones a ne qui venim recomanats. La primera 

que veym, ès D. Carles Saura, metge i propietari d’aquí, que ens rep 
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amabilíssim. S’ofereix a fermos costat i ens acompanya a la fàbrica de 

teixits de llana de D. Jesús Díez i Biza. Le hi trobam i s’ofereix a fermos 

bon costat, i a l’acte ens diu lo nom de totes les castes de roba de llana 

que fa la seua fàbrica, totes de llana del país. Anam llavò a l’Abadia, 

presentantmos an el Rt. Mn. Joan Alàs, Regent de la Parròquia d’aquí, 

nadiu d’Os de Balaguer, que se posa també a la nostra disposició i no ens 

deixa fins a l’hora de sopar. Trassam ab ell i el Sr. Metge lo pla de 

campanya per demà. 

Com encara ens petxuca fort lo cansament de la cabalgada [175] 

d’avuy dematí, prenim redòs a la fonda, sopam i mos n’anam a geure. 

 

 

Dia 27 (juliol) 

Comensa l’enquesta lexicogràfica al Pont de Suert 

 

Devers les vuyt ab Mn. Alàs ens presentam a quatre botigues: la de 

Mtre. Ramon Mestre, ferrer; la de Mtre. Josep Estaquer, llauner, la de 

Mtre. Domingo Saura i son fill Evarist, fusters, la de Mtre. Enric Vat i 

Saura, sabater; i la de Mtre. Marià Rafel Duat, baster. Elze demanam si 

mos volen dir el nom de les eynes i feynes de llurs respectius oficis. Ens 

diuen que sí; i Mn. Benejam i En Moll, una estona a una botiga i una 

estona a una altra, repleguen lo vocabulari d’aqueys quatre oficis, 

treballanthi fins a les dotze. Mentres tant jo les he ab D. Carles Saura, 

endardellant lo vocabulari del bestiar de llana, fentlo ben envant. Lo Sr. 

Saura coneix a fondo aquest ram perque en té de ramats d’ovelles i ès 

molt afectat d’aquestes coses. A les dotze suspenem lo foch fins a les 

quatre del capvespre per anar a dinar i resar. 

A les quatre li envelam tots tres a fer enquesta: En Moll en fa ab D. 

Blai Amorós i Llastarri, nadiu de Casserres, prop de Benavarri, Batlle i 

apotecari d’aquí, i ab son practicant, D. Jaume Piferrer, nadiu de Durro, 

ribera de Boí, sobre el nom vulgar de les diferents parts del còs humà i 

els noms vulgars de les malalties i remeys casolans. Mn. Benejam se’n va 
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a ca-Mtre. Josep Tolo i Moli de Montiberri, a una horeta lluny d’aquí, que 

trobàrem quant veníem. Mestre Josep ès barber i espardenyer, entusiasta 

del vocabulari popular català, i fins a les.set i mitja no pare de dir mots 

dels seus oficis, de l’aviram, que aquí en diuen pollatam, i tot un raig 

d’altres mots estranys, però ben interessants. Jo les he hagudes ab D. 

Carles Saura, també fins devers les set i mitja, i hem acabat d’esclovellar 

lo vocabulari del bestiar de llana, això ès, les malalties i remeys de les 

ovelles, les qualidats i indumentària dels pastors, les castes i condicions 

dels gossos, la llana, la llet, lo formetjar, lo formatge. —M’ha confessat el 

Dr. Saura que també contestà qüestionaris de l’Institut la primeria que 

n’hi enviaven, però que aviat ho deixarà [sic per deixà] córrer i fa anys 

que no hi ha enviat res pus. Veyam quant en trobarem un dels que 

figuren come corresponsals de l’Institut, que diga que segueix essentho 

de fet! [176] 

 

 

Dia 28 (juliol) 

Segueix l’enquesta al Pont de Suert 

 

A les vuyt ens tiram an el camp. Mn. Benejam li envela a ca’l valent 

Josep Tolo i Moli de qui se posa a recullir mots i mots. Van entretant 

homes a la botiga per afeytarse o tallarse els cabells, i tots van dient 

paraules a betzef d’allò mes catalanenques. —Anam ab En Moll a ca-D. 

Blai Amorós i no le hi trobam perque ès a pescar an el riu; però ens rep 

amabílisima la seua senyora D.ª Antònia Saura i Costan; li pregam que 

ens diga el nom de les robes que aquí s’usen i dels vestits de les dones i 

dels homes i les castes de menges que aquí s’estilen. Accepta la nostra 

proposta, i queda allà En Moll i ja ès partit a escriure tots els noms que de 

tals rams li diu tan distingida senyora, que li espinzella una nombrosa 

nomenclatura dels bolets de per aquí. Escatades aquestes seccions, se’n 

va a ca-l’estrenu Tolo i Moli, i pren per conte seu un estol dels homes que 

esperen torn per barbeyarlos; i entre ell i Mn. Benejam pegants’hi fins a 
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les dotze, escaten els rams de cunills, coloms, gossos, gats, rates, dies de 

la setmana, mesos i sistema de contar, bestiar de cerra, animals 

salvatges i volàtichs, especials. Han feta una troballa importantíssima: els 

cabrers d’aquí conten les cabres, no per centenars, sino per vints, i 

arriben fins a cinquanta vints. Els francesos just tenen els quatre vints 

(80); la canalla (infants) de molts d’endrets de Catalunya occidental 

conten també per vints fins a dos vints i qualque pich fins a tres vints. Els 

Instituters que bravetgen tant d’escorcolladors sapientíssims de la vida 

íntima del poble català, no se’n son adonats encara, al menys no ho han 

publicat, i això que s’avanen d’esser els mes internacionals de Catalunya i 

de tot Espanya! —Jo mentres tant m’he passat de les vuyt i busques fins 

a les dotze ab un floret de xiquetes i xiquets d’aquí, que han nom: 

Carmeta Castell i Bernades de 12 anys, Maria de la Soledat Llacayo i 

Bernades de dotze, Maria Rosari Ariño i Moli, de deu, Maria Montserrat 

Jordà i Gras de dotze, Amadeu Foix i Francino d’onze i Àngel Arques i 

Perelló de nou. Hem envestida la conjugació del Pont de Suert, i d’una 

tirada hem conjugats vint i cinch verbs, com qui no diu res. Resulta la 

conjugació d’aquí de les mes pures que hi haja en tot lo continent català. 

Aqueys xiquets i xiquetes may havien conjugats verbs catalans i no se’n 

podien avenir com veyen que elze sabien tan be. [177] 

Per lo que pogués esser, mos ne som anats a dinar. 

A les quatre ens tornam tirar an el camp. En Moll pren per conte seu 

uns quants de xiquets i xiquetes que li espinzellen llurs jochs d’esplay, 

que n’hi ha de ben pintoreschs i richs de vocabulari, i llavò escorcolla ab 

aquesta gent menuda una partida de punts gramaticals sobre pronoms, 

intensius i formació de derivats; mentres Mn. Benejam ab el Mtre. Tolo i 

Moli replega bona part dels mots del bestiar cabrum i vacum (bovim). Ara 

jo me pas tot lo sant decapvespre ab aquells minyons i mossetes del 

dematí, conjuga qui conjuga verbs; i n’escatam vint i dos, que ab els 25 

del matí, pugen a 47; fins que s’entrega l’Escolà, Mtre. Josep Tolo i Moli, 

molt entès en astronomia, que ens diu lo nom vulgar de certs astr��ls (lo 
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carro, les cabretes, los bordons, les primes i l’astr��l del porquer) i ens 

promet per diumenge una llissó d’astronomia original contra l’astronomia 

universal, que sens dupte serà cosa sui generis. 

Com ja era tart, posam forqueta fins demà, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 29 (juliol) 

Mes ventim an el dialecte ponterrí 

 

A les vuyt del maytí, com diuen els ponterrins (els del Pont de 

Suert), rompem lo foch de l’enquesta: En Moll i Mn. Benejam prenen 

posicions dins l’espardenyeria i barberia de Mtre. Josep Tolo i Moli, a on 

van compareixent homes i mes homes per deixarhi lo pel que elze fa 

nosa, i allà tots aboquen paraules i mes paraules, i Mtre. Josep mes que 

tots, sobre cabres, senyals de les cabres a les orelles, noms d’erbes, 

distribució de la casa per defora i per dedins i per demunt, rebost, 

pastador i forn; abelles, bous, bestiar de cabreste, la terra com element 

de vida per l’home, bosch, conreu, llaurar, eynes de conrar, femada, 

cereals, llegums, sembrar, segar, mallar (batre), palla, arbres fruytals, 

ferratges. Ab això se passen tot lo maytí i tot lo cap-vespre, prenent 

notes i mes notes, omplint una mala fi de fulles de les llibretes. I lo 

notable ès lo pler que prenen aquella bona gent de dir mots i frases a Mn. 

Benejam i an En Moll. Tot això devem a l’entusiasme i patriotisme de 

Mtre. Josep Tolo i Moli. Que consti lo nostre agraiment mes coral. —En 

Moll, per aclarir be lo ram de forner, se’n va a un dels dos forns d’aquí, i 

s’ho mira tot arreu i en pren totes les notes convenients. —Mentres tant 

jo les [178] he ab l’escabotell de minyons i mossetes, tot lo dematí 

esclovellant verbs, els trenta cinch que ens faltaven, i tota la cap-

vesprada endardellant la fonètica i morfologia dels pronoms, intensius, 

lleys de derivació i articles, que n’hi ha de ben interessants, entre altres la 

reducció de l’article femení plural les a es v. gr. son bones ES peres; lez 
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h��mens tenen mes f�rsa kes d�nes. Aquí l’article masculí no ès los ni els 

sino les: v. gr. lez góssos, les án�els, lez ka�a�s (caballx). 

S’entrega a l’abadia Mn. Ramon Escolà i Solaní, nadiu d’Almenara 

(entre Balaguer i Lleida), Rector de Cirés, vileta de 14 cases del 

Ribagorça, a una horeta d’aquí, província d’Osca. Com nosaltres hi hem 

de fer una escapada per escorcollar la regió nort de la pelleringada de 

pobles de llengua catalana de dita provincia, ell s’ofereix a tenirmos a 

l’Abadia; però ens confessa que allà no trobarem gent desvagarada, en no 

esser els vespres per dirmos paraules. Dientli que ens convendria mes 

passar de d’allà i tirarmos dins Bonansa, una altra vileta que hi ha una 

Posada, ell s’ofereix a acompanyarmoshi per fermoshi costat, 

traginantmos gent a dirmos paraules. Acceptam tan bons oferiments i 

quedam per dilluns qui ve que li compareixerem a Cirés devers les cinch 

del maytí. —Ab això s’entrega D. Carles Saura, lo metge d’aquí, que 

acaba d’arribar d’un poble de la vora, a on té un malalt, i m’esmenussa 

els mots dels entorns d’una casa, els diferents sistemes que tenen aquí de 

fer teulades i brebols (sótils). An aquest entremitx arriba Mtre. Leandre 

Llacayo i Lleugé, paleta d’aquí, que ens completa la relació del Sr. Saura i 

ens diu els noms de les eynes i ormetjos del seu ofici i de les feynes que 

sol fer. 

Ens criden a sopar, tallam caps allà on som, ens asseym per posar 

quatre miques, i... prou per avuy. 

 

 

Dia 30 (juliol) 

Segueix la pallucadissa de cabal lexicogràfich ponterrí 

 

Avuy dematí no he fet mes que escriure cartes de vertader 

compromís per l’Obra del Diccionari. Mn. Benejam i En Moll se’n son anats 

a l’obrador dels germans Antoni i Josep Sayra i Fumenal, terrisayres i 

bixellayres, que fan teules, ratjoles, plats, tupins, cànters i tota classe de 
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veixella: a on han aplegat lo vocabulari de tots aquests fòtils. D’allà li han 

envelat cap a la barberia de Mtre. Josep Tolo i Moli, a on han donat fondo, 

estants’hi fins passat les dotze replegant mots del ram de pescar dins riu, 

cassa, jochs de cartes, senyals del pa que [179] duen a coure an el forn, 

nom d’aucells, adagis i tot una bolitxada d’altres mots que han pogut 

aglapir de boca de Mtre. Tolo i de D. Àngel Francino i Gil, Mestre Nacional 

d’assí. 

Els del Pont de Suert consideren que els de l’altra banda del riu 

(Noguera Ribagorçana) no son catalans, sino aragonesos i que lo que 

parlen, ès una barreja d’aragonès i català; i ès d’aquest sentit el mateix 

D. Carles Saura. —A Cirés i a Bonansa, poblets ribagorsans, ab tot i parlar 

pur català, se tenen per aragonesos i no catalans i juren i perjuren que no 

parlen català; i, com tots els altres pobles del Ribagorça(,) resen en 

castellà i se fan predicar en castellà. Se veu que han perdut el sentit de la 

catalanidat. ¿Per culpa de qui? No me lleu dirho ara. Tal volta ho diré mes 

envant, en caure be. Per ara just indicaré que an el catalanisme li cap 

bona part de culpa per la manera que té de predicar, an el meu entendre, 

completament equivocada i esbojarrada. 

A les quatre i busques li copam tots tres a ca-Mtre. Josep Tolo i Moli. 

Le hi trobam ab uns quants ponterrins, i desiara en venen de nous, i tots 

¡venga a dir mots i mes mots de diferents seccions! i nosaltres zas! elze 

consignam dins les nostres llibretes. Devers les set s’entrega lo Sr. Metge, 

que arriba d’un poblet de per aquí dalt, a on l’han cridat, i anam a una era 

per mostrarme lo sistema de teulats de vergada i de titxells que hi ha per 

aquí, i llavò ab que consisteixen les bigues comuneres, ventreres i els 

cavalls de teulat i lo bigam d’astiz��r�. Arribam a l’era, que ès un enllosat 

quadrat, tancat de paret, ab porxada an els quatre costats per tenirhi les 

bísties ab llurs menjadores i gríbbies corresponents. Lo cel ubert del mitx 

ès l’era per mallar (batre). ¡Que ho ès diferent de les eres de Mallorca! —

Llavò m’espinzella dit senyor tot el ram de praderia: l’esment dels prats, 

les feynes que hi fan per fer créixer l’erba i tot lo traüll de dallarla i 
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traginarla ab árguets i salmes an ell paller (sostre: depòsit de palla i 

d’erba). Aquesta erba l’assequen i la guarden p’el bestiar d’ivern, i ès un 

past d’allò mes apreciat. Vos assegur que n’hi son sortides de paraules 

interessantíssimes. 

S’ès fet tart i hem posada forqueta fins demà, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 31 

S’acaba l’escorcoll del dialecte ponterrí 

 

Avuy come diumenge no mos som tirats an el camp fins [180] a les 

deu. En Moll ha replegat lo vocabulari de la bugada, i llavò ab Mn. 

Benejam ha escorcollat l’escolà, Mtre. Josep Tolo i Moli i lo paleta Leandre 

Llacayo sobre el nom de totes les parts del còs d’ase (a Mallorca n’hi ha 

50, aquí 42), les festes de tot l’any i les diferents hores del dia, fenthi una 

magnífica bolitxada. Mentres tant D. Carles Saura m’ha donades les fites 

ben netes de tot lo referent an el sembrat, desde que el sembren fins que 

espiga, i el seguen i el mallen, espinzellantme com fan els manolls, 

garbes, rodella, cavalló i feixina i les tres tocades del mallar i la tria del 

gra fins que l’angraneren. Ab això s’ès feta-hora d’anar a dinar i mos n’hi 

som anats per lo que pogués esser. 

La banda del capvespre, ab D. Carles Saura hem endardellat lo 

vocabulari dels molins d’aygua de per aquí, la manera de fer les 

matanses, això ès, de matar lo porch, obrirlo, ferne bossins i obrarlo, i 

llavò hem estudiada la nomenclatura dels cereals i llegums que per aquí 

sembren. 

Post lo sol, hem pres comiat del Rt. Sr. Regent d’aquesta parròquia, 

de D. Carles Saura i de Mtre. Josep Tolo i Moli, donantlos mil gràcies de 

tant i tant com han fet per l’Obra del Diccionari. Deu els ho pagui així com 

nosaltres voldríem. Amen. 
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Agost 

Dia 1 

Cap a Bonansa. —Hi arribam i hi comensam la tasca 

 

Ens criden a les tres i mitja, ens encamellam demunt tres muls ben 

abrinats, i de d’allà per una collada cap a ponent, per dins muntanyes ben 

pelades i per caminoys de cabres ben empinats que van anguiletjant i 

caragolantse per costers ben enrevisclats, vestits ensà i enllà de qualque 

mica de boscatge. Les voreres del caminoy estàn atapides de barses 

(batzers, romaguers) ab uns caluixos que guayten ben reblits de pues. Un 

d’ells s’enganxa a la meua aldana esclavina; i fentme jo envant ab lo 

caminar del mul, sent un ra-rach ferest, que de l’esclavina me’n fa dues, i 

tanta, sort que la barsa l’ha arribada a amollar. Ab això des triam Cirés, i 

al punt hi som. Es una mica de poblet dalt una cresta empinada. Mos hi 

espera Mn. Ramon Escolà, Rector d’aquí, que me deixa una esclavina 

seua i don la meua a la Majordona per que la me serzesca. Mn. Ramon 

ens mostra la seva esglesiona, que tendrà uns tres [181] metres d’ample 

per sis o set de llarch ab dues capelletes per banda; però tot posat ab 

molt d’esment i respirant devoció. Mn. Ramon té un mul ab sella a punt. 

Hi puja i tots quatre cap a Bonansa, sempre puja qui puja per tossals, 

ressingles i turons. Devers les set arribam a Bonansa, riolera vileta, 

posada a un coster mirant a mitjorn. Totes les cases son de pedres 

redoladisses, vermellenques i color de plom, però casi totes ben 

cuydades. Posam a la Posada Paris, que ens reben i ens tracten ab tota 

l’amabilidat del mon, i mos hi trobam millor que a moltes de fondes. Li 

envelam cap a l’esglesieta, petitoya també, ab creuer i cúpula de mitja 

taronja i dues capelletes per banda, ademés dels brassos de la creu, ab 

uns retaulets barrochs ben interessants, orientada, ab lo portal an el 

costat de mitjorn i lo pòrtich corresponent. Lo Rt. D. Josep Sorribas, 

Rector d’assí (això ja ès Diòcesi de Barbastre) ens rep deferentíssim. 

Deym missa, donam gràcies, berenam, i comensam a l’acte la feyna 

lexicogràfica ab lo simpàtich i aixerit seminarista D. Josep Marsol i 
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Francès, de 18 anys, i els minyons Jaume Freixa i Rey de 9 anys, Maria 

Costa i Joan Martí de 7 anys, i Concepció Ricou i Lloret de 10 anys. Aviat 

s’hi uneix l’amo de la Posada D. Ramon Freixa i llavò D. Francesc Ricou. 

Jo ab En Marsol i Na Costa envest la conjugació de Bonansa; i, 

pegantmoshi fins a les dotze i de les quatre fins a les set i mitja, 

esclovellant quarante verbs de la llista. Mn. Benejam i En Moll repleguen 

els jochs de minyons i minyones, noms dels dies, mesos, nombres 

cardinals, xant dels animals, ram de la neu, vents, menjades, aguiats, 

arreu (arada) i jou, bestiar de llana, festes de l’any, animalons i 

animalonets, bovim i llavò paraules de diferents rams. Lo xalest Rector de 

Cirés se’n torna a la seua parròquia, i nosaltres traüllam lexicogràficament 

fins que hi veym. 

 

 

Dia 2 (agost) 

Segueix el foch granetjat contra el dialecte bonansí 

 

Devers les vuyt hem romput lo foch: Mn. Benejam i En Moll ab l’Amo 

de la Posada han escorcollat lo ram de conreuar la terra, des que 

comensen a llaurar fins que sembren, esment del sembrat, segar, fer les 

garbes i feixines, mallar (batre), fer net lo gra, embotigarlo, molre, 

pastar, coure el pa. També han replegats los noms de les monedes d’altre 

temps a Almenar de Lleida. La minyona de la Posada ès de Benasc, a on 

parlen aragonès molt mestayat de català, i n’han tretes un grapat de 

notes ben interessants de coses de la casa. Jo mentres tant he seguit ab 

lo seminarista Sr. Marsol donant llendera a la conjugació d’assí, 

pegantmoshi fins a les dotze, i hem escatats 23 verbs, deixantse 63 de 

llests, dels 82 de la llista. 

La banda del capvespre, ab lo benemèrit seminarista Marsol acabam 

de fer la conjugació, conjugantme ell i escrivint jo els denou verbs que 

ens mancaven. 
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Ab Mn. Benejam i En Moll mos som presentats a la casa Nabarri, la 

principal d’aquí, d’aspecte sever i monumental, portal redò ab mata-cans 

partdemunt, finestres de rebranques i llinda gentilment llavorades. 

Demanam la senyora de la casa, que surt a rebre’ns ab la seua agraciada 

filla, que nomen respectivement D.ª Teresa Julià Ferrer i D.ª Maria Maurí i 

Julià. Elze demanam si ens volen dir els noms de les robes i vestits 

d’home i dona que per aquí s’usen i els aguiats que s’hi fan. Son tan 

amables que tenen la santa paciència de dir noms d’aqueys per espay de 

dues hores a mos dos companys, que els hi deix per anarme’n a fer la 

meua via ab En Marsol i les dues mossetes Costa i Ricou que me diuen un 

bon enfilall de noms de coses de per aquí, fins que tallam caps, per 

anarmosne a passetjar una mica i fer qualque poch de gimnàsia, tan 

indispensable p’els qui estam sempre encaparrats en curolles 

llingüístiques. 

 

 

Dia 3 (agost) 

Val-Deu a l’enquesta del dialecte bonansí 

 

Avuy hem continuada l’enquesta ab lo seminarista Marsol, l’Amo de 

la Posada, les mossetes Costa i Ricou, sobre diferents seccions del 

Qüestionari i sobre pronoms, intensius, colectius i derivats, aglapint un 

bell aixam de mots d’allò mes interessant. Després de dinar ès vengut un 

oncle de la mosseta Costa, D. Marcel�lí Iglesias i Francès, cassador 

d’escopeta i persona ben intesa en lo ram de comerç, bestiar i feynes del 

camp, i ens ha dit tot un enfilall de paraules de cassa, noms d’aucells i 

noms vulgars de malalties. 

S’ès fet hora d’envelarli cap al Pont de Suert. Hem pres comiat del 

Rt. Sr. Rector d’aquí i de l’Amo i Ama de la Posada, del seminarista Marsol 

i de l’altra gent coneguda, donantlos mil gràcies de tot lo que han fet per 

nosaltres i per l’Obra del Diccionari, oferintse lo Sr. Marsol a esser lo 

nostre corresponsal de l’alta Ribagorça; som pujats demunt els tres muls 
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que ens han enviats del Pont de Suert, i de ¡d’allá cap a dit [183] Pont! 

p’el mateix camí que venguérem, tan dolent casi tot ell i sempre cap-a-

vall, que ès molt mes perillós i cansat que cap amunt. A Cirés hem trobat 

lo Sr. Rector que ens esperava brassos uberts. La seua Majordona m’ha 

tenguda serzida l’esclavina i la m’he posada, despedintmos de tan bona 

gent. Gràcies a Deu hem pogut arribar sencers i sensa cap denou al Pont 

de Suert quant comensava a fer fosqueta. Hem quedat entesos ab lo 

traginer que demà ens ha de dur a Senterada. 

 

 

Dia 4 (agost) 

Cap a Senterada, la Pobla de Segur i Sort 

 

A les quatre i busques pujam an els muls que el traginer ens té 

preparats i de d’allà cap a Senterada, a on arribam molt atupats de tant 

de cavalgar, sempre pujant i devallant per caminoys infernals, voratjant 

precipicis i fondals esglayadors. A les dotze i tres quarts som estats a 

Senterada. Hem dinat, i a les quatre i mitja hem pres l’automòvil que 

devalla de la Torre de Cabdella, que mos ha deixats a la Pobla de Segur, a 

on hem pres el qui pujava de Tremp, que mos ha duyts a Sort, a on som 

arribats a les nou del vespre, ab mes ganes d’anarmosne a geure que 

d’altra cosa. 

 

 

Dia 5 (agost) 

Enquesta lexicogràfica a Sort 

 

Es la tercera vegada que vench a Sort a ferhi enquesta gramatical i 

lexicogràfica. La primera vegada fonch l’any 1902 i la segona l’any 1906 

ab el Doctor Schädel. [183] 

Hem vist lo Rt. Sr. Rector d’aquí, Mn. Francesc Riu de Vilella de 

Cerdanya, que fa mes de trenta anys que retgeix aqueixa parròquia. Ens 
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ha rebuts molt be, i per indicació seua hem constituit lo centre 

d’operacions lexicogràfiques i gramaticals a la Rectoria, an el despatx del 

Sr. Rector, a on han acudit Mn. Francesc Servat i Adua, nadiu d’aquí, 

Organista de Ceuta, Mn. Jaume Sant-Ges, Vicari d’aquí, nadiu de 

Guissona, D. Ramon Roig, de 51 any, nadiu de Surp [sic], Germà Felipó 

de Barcelona, i els seminaristes de la Seu d’Urgell, N’Aleix Andreu i 

Salvat, Pere Servand, Ventura Cotonat i D.ª Josepa Janot, nadiua del Vilà, 

prop d’Organyà, Majordona del Sr. Rector. Mn. Benejam i En Moll han 

pres per conte seu dos seminaristes d’aqueys i la Majordona i han 

endardellats els noms de parentiu de Sort, distribució de la casa i les 

seues [184] parts, arreus de taula, ram de cuyna i de camp, les parts del 

còs, i llavò un xinxer de mots estranys de Ribera de Cardós i de la 

Cerdanya, i llavò formació de plurals, intensius, col�lectius, pronoms. —Jo 

ab altres he floretjat dins distintes seccions, mostrant diferents dibuixos 

de coses de casa i de fer feyna an el camp, i aquella bona gent me deyen 

quin nom tenen aquí; i llavò hem fet tot lo ram de llangonisses, botifarres 

i bulls que tenen distints noms a les vàries regions de la nostra llengua. 

Un dels seminaristes que el Rt. Sr. Rector ha cridats per dirmos 

paraules, haventme mogut altres sobre els Instituters, com ha sentit que 

jo exaltava els qui me donen la subvenció de 25.000 pessetes per fer el 

Diccionari, s’ès permès dir que son els inimichs de Catalunya que la me 

donen. —¡Bona casta d’inimichs! dich jo, que fan per la Llengua Catalana 

lo que may han fet La Lliga Regionalista ni la Mancomunidat, ab tot i 

haverm’ho promès milanta vegades! Deu ens n’enviy molts d’inimichs 

com aqueys que mos donin cada any 25.000 pessetes per l’Obra del 

Diccionari! Aquell seminarista ha callat sens dupte per por de mosques i 

perque ha vist que cap dels altres circunstants eren del seu parer. ¡Pobres 

babaluets que els farsants de La Lliga i de l’Institut abeuren i 

emblanquinen de tal manera! ¡Així mateix se’n necessita de toix per 

deixarse abeurar i emblanquinar fins a tal estrem! 

La banda del cap-vespre, constituits a les quatre a la Rectoria, han 

arribat a comparèixer aquells seminaristes del matí i Mn. Sant-Just. 
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Rompem lo foch: Mn. Benejam envest la nomenclatura dels animals 

selvatges i animals de ploma, parts del cos, certs departaments de la casa 

i altres coses consemblants. En Moll aprofita quatre xiquetes que eren a la 

Rectoria que les donaven llissó de solfa, per replegar la nomenclatura dels 

jochs de minyonia d’aquí, i resulta que n’hi ha de molt notables per la 

tonada que hi fan i per les paraules que hi diuen; ademés aglapeix un bon 

raig de mots de cuyna d’aquelles mateixes minyones. Ara jo replech bona 

part dels mots de femar la terra, llaurarla, sembrar, cuydar lo sembrat, 

segar, garbetjar, batre, ventar, fer net i embotigar lo blat dins la regió de 

Guissona, Sort i la Cerdanya, servintne de les persones amunt 

anomenades. 

A la fonda mos som topats ab l’antich colaborador del Diccionari 

N’Anfós Par de Barcelona, que jo no coneixia mes que per cartes. Ha vist 

primer En Moll i li ha demanat si era de l’Institut. En Moll li ha dit que era 

de Mn. Alcover i per lo [185] mateix anti-instituter. En Par ha dit que ell 

ho era també, i li ha contades una partida de glòries d’aquells 

reconsagrats inimichs de la Llengua Catalana. A les hores arrip jo, i quant 

En Par me diu que ès ell, en tinch una gran alegransa, i me conta lo que 

ja sabia jo que En Fabra desbaratà la Sociedat Filològica que fa tres o 

quatre anys que’s formà a Barcelona, fent decretar a l’Institut que cap 

membre seu ni subaltern pogués pertànyer a abdues entidats: per esser 

d’una, havien de sortir de l’altra. ¿No era tal volta un escàndol 

aborronador que a Barcelona hi hagués una entidat filològica que no fos 

un cunillet de guix de Sa Esquerrana i Aconfessional Magestat D. Pompeu 

Fabra? 
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Dia 6 (agost) 

Mes enquesta a Sort. Cap a Esterri. Una estirada d’orelles a certs 

catalans sobre lo de Melilla 

 

Ens n’havíem d’anar a Esterri d’Àneu ab l’automòvil que havia 

d’arribar anit passada, i no arribà perque un poch mes avall de Rialb el 

fuell de devant digué: No en som pus! i ta-trach! se romp i tanta de sort 

que un caramull de pedra picada l’aturà de pegar un capficó dins el 

Noguera Pallaresa ab tota la gent que duya. Ens digueren que sortiria 

avuy dematí cap a Esterri a les sis. Llavò han dit que seria a les vuyt, i 

llavò que a les nou i desprès que mos hi duria una tartana en haver dinat. 

I ¿que hem fet nosaltres devant tal endiumenjat? Mos som esquitxats a la 

Rectoria, lo Sr. Rector ha cridats dos d’aquells seminaristes, ab els quals 

hem acabat d’escorcollar tots els mots del mallar (batre), fer net lo gra 

dalt l’era; i el Sr. Rector mos ha dits els mots corresponents a tal ram que 

s’usen a la Cerdanya. Ademés hem endardellats els mots referents a 

porchs i bous. Ab això s’entrega Mn. Antoni Rossell i Muntaner, nadiu 

d’Encamp (Andorra) i Rector d’Enviny, a una horeta de Sort, el qual ens 

ha dit els mots que hi ha a Andorra del bestiar de serra i de bacum 

(bovim), i lo mateix ha fet ab los de Cerdanya lo Sr. Rector d’aquí, que 

n’ès nadiu, com hem dit. Mentres tant En Moll les ha hagudes ab una 

confitera d’aquí de la qual ha trets un grapat de mots de l’art de la 

confiteria i noms de robes i de vestits; i Mn. Benejam ab un altre 

seminarista ha escatades qualques seccions mes del Qüestionari. 

Ab això s’ès fet mitx dia, i mos som despedits de tota aquella bona 

gent, agraintlos de cor lo bon costat que han [186] fet a l’Obra del 

Diccionari. Ens n’anam a dinar; i dinats ¡cap a l’automòvil! que acabava 

d’arribar de Balaguer, que han dit que mos havia de dur a Esterri. Encara 

no hi havia negú perque l’automoviler havia de dinar. M’assech demunt 

dues pedres planes que hi havia a la carretera prop de la cotxeria o 

garage que diuen barbarament el[s] qui pretenen de cames primes en 

matèria de parlar fi, posantmos a l’aguayt per veure si aglapíem qualque 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 93

mot bufarell d’un remolí de minyons que jugaven per allà. Dins un poch 

compareix un capellà que també ha de pendre l’automòvil. Resulta que ès 

de Gerri de la Sal i Rector d’Escart, prop d’Esterri. Com sent que 

demanam mots, mos coneix i mos posam a demanarn’hi a ell, i mos ne 

diu uns quants que valen la barba d’un soldat. 

Comensa a comparàixer la gent que han de pendre l’automòvil, que 

queda al punt re-de-ple. Trenta una persona arribam a ser dins el vehicle 

que a la fi devers les quatre li copa de d’allà. Aquella gent no sap està 

boca closa, i parlen de lo de Melilla, del ferest desastre que Espanya 

acaba de sufrirhi per culpa de tots. An el meu entendre el qui hi té manco 

culpa ès el Govern, que may hi envià la forsa d’homes i pertret de guerra 

que hi calien perque la opinió pública, desorientada p’els polítichs 

esquerrans i socialistes, era furiosament contrària d’enviar cap forsa a 

l’Àfrica, fins amenassaven de fer una revolució. I els Governs de l’any 

1909 ensà se son enginyats així com han pogut fent mil provatures per 

poder sostenir an el Marroc l’honor d’Espanya. Allò de servirse dels moros 

mateys era un enginy per estalviar sanch espanyola. Si Espanya hagués 

enviada mes forsa allà desde un principi, ja faria temps que dominaria 

tota aquella zona que té el compromís de dominar per salvaguardar la 

independència de la Nació. Si haguéssem enviada mes forsa allà, la forsa 

necessària, la que ara hi enviaràn, res de lo que ha succeit a la regió de 

Melilla, hauria succeit. De manera que la culpa principal no ès de l’Exèrcit 

ni del Govern, sino de tota la Nació, especialment dels polítichs 

esquerrans: republicans, socialistes, sindicalistes, anarquistes i demés 

bestiar del dimoni. —Donchs be dins l’automòvil tothom retxava les 

espases contra el Govern, contra els militars; i fins n’hi ha haguts que han 

dit i repetit que els moros, per anar be, no sols havien d’haver acorralats 

els espanyols dins les murades de Melilla, sino que els havíen d’haver 

trets a cosses i a granerades de dins Melilla mateix no deixanthi ponedor 

ni pel a raure. De manera que aquella bona gent fins se demostraven 

[187] gojosos del desastre horrible que Espanya ha sufrit an el Marroc. 

No eren tots tampoch que s’hi demostraven: una partida sí. Els altres 
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callaven, però no protestaven. A mi això m’ha feta una malíssima 

impressió per lo que estim Espanya i Catalunya. Mentres succeesquen 

espectacles així dins Catalunya sensa cap protesta, no esperi Catalunya 

atènyer el seu ideal. Ab gent així, no arribarà a alsar xella may de bon de 

veres ni desvanirà la fama taliquina que té dins les altres regions 

espanyoles. 

Arribam devers les set a Esterri, capital de la Vall d’Àneu, de devers 

dos mil ànimes, la vila mes important després de Sort de tota aquesta 

alta muntanya. Prenim redòs a la Fonda Morelló, que ès de primera; 

passam a rendir homenatge an el Sr. Rector d’aquí, nadiu d’Ordino 

d’Andorra, Mn. Antoni Riba, excel�lent persona, baldat fa anys i que 

sempre fa llit, però que té la llengua molt estil�lada: ès amabilíssim i se 

posa, ell i totes les seues coses, a la nostra disposició. Entram a l’esglèsia 

parroquial, d’estil grech-romà, agradosa, ben encitronada, prou gran i 

visitam lo Santíssim Sagrament. Passam per la potecaria del nostre vell 

amich i colaborador D. Anselm Castellarnau. Justament no hi ès, i mes 

tart ens envia a dir que demà ens veurem, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 7 (agost) 

Comensa l’escorcoll del dialecte d’Esterri 

 

Es la segona vegada que vench assí a estudiarhi la llengua. La 

primera vegada fonch l’any 1906 ab lo Dr. Schädel.  

Ens tiram an el carrer, anantmosne tots tres a l’esglèsia. Acaben 

l’Ofici devers les nou i mitja, i dins la sacristia s’apleguen Mn. Eduard 

Campí, esterriench, Rector de Vilanova de Meià, Mn. Víctor Aleu, nadiu 

d’Espot (Vall d’Àneu) i Regent d’aquesta Parròquia, Mtre. Marcel�lí Nat, 

sabater i escolà d’aquí fa 26 anys, i els tres escolanets (Jaume Gaspar i 

Grange i els germanets Rossend i Roman Pradera i Garrabé). Tot aquesta 

bona gent ens volen aydar en la tasca lexicogràfica. Mn. Benejam replega 

ab l’Escolà lo vocabulari de sabateria i el de l’aviram i cunills. Ab el Regent 
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han envestit lo vocabulari del bestiar de llana, llet i formatge. En Moll s’ès 

arremolinat ab els tres escolanets, que li han espinzellats vint i un joch, a 

on diuen una partida de paraules de gran interés lexicogràfich i 

gramatical. Mentres tant jo ab l’escolà, lo Sr. Regent i [188] Mn. Eduard 

hem conjugats els quinze primers verbs de la llista, escrivint jo totes les 

formes que m’han dites. 

Com mos ne som temuts eren tres quarts de dotze i abans de pus 

raons mos ne som anats a dinar. 

A les quatre ens constituim altra volta a la Sacristia ab tota aquells 

minyonia del matí i Mn. Víctor i Mn. Eduard, i ja som partits a donar 

caluixos an el dialecte d’Esterri. Mn. Benejam acaba de recullir de Mn. 

Víctor lo vocabulari del bestiar de llana, xolladors (tonedors), llet i 

formatge. En Moll ab nou o deu nens i nenes segueix replegant jochs de 

minyonia, a on xoren els mots de la mes llampant catalanidat; i jo ab 

l’altra gent tenral i Mn. Eduard replech fins a vint verbs, conjugats de cap 

a cap. Així ja en tenim trenta cinch a la bandolera. 

Ab això se fa hora de plegar, i fins demà dematí! 

 

 

Dia 8 (agost) 

Mes enquesta del dialecte d’Esterri. Envestim el d’Ordino 

 

A les nou compareixem En Moll i jo a la Sacristia i Mn. Benejam ca’l 

Marcel�lí Nat, l’Escolà. En Moll ab l’infanteria d’ahir, acaba de replegar els 

noms i mots dels jochs de la gent menuda i llavò una pila d’intensius i 

colectius i arreus de casa. Jo fas conjugar quinze verbs mes, i així ja ens 

ne resulten 50 de conjugats dels 82 de la llista. Després m’espitx a ca’l 

Sr. Rector d’assí per fer enquesta lexicogràfica d’Ordino (Andorra) d’on ès 

ell nadiu, i en replech una partida de noms de parentiu. En Moll s’entrega 

a ca l’Escolà i ab un net d’aquest aplega els noms i dies de la setmana, 

sistema de numeració (aquí també la canalla conta per vints), festes 

anyals, i lo de la tronca de Nadal, noms de parentiu, d’arbres fruyters i 
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auzells. Mn. Benejam ha besquetjats els noms dels vents, neu, pluja, 

monedes, noms de la persona segons l’edat i l’ofici dins la família, lo ram 

de barberia, parts del còs humà, noms dels arreus de cuyna i altres coses 

per l’estil. 

Se fa hora d’anar a posar miques i mos n’hi anam. 

Tench la gran satisfacció de trobar a ca’l Sr. Rector d’assí l’honorable 

D. Marian Viza i Sitjar, d’Isavarre. No l’havia vist pus ni n’havia sabut res 

de l’any 1906, dins aquest mateix mes, que ab lo Dr. Schädel mos 

presentàrem a casa seua, sensa coneixerlo i mos hi tengué prop de dos 

dies, tractantmos esplendidament. Es un tradicionalista de rel i entusiasta 

de la nostra benvolguda llengua, però inimich de les postissures, [189] 

bestieses i jutipiris que hi fan els Instituters. Es un gust sentirlo 

destraletjar contra tals estornells. 

Devers les quatre rompem de bell nou lo foch. Mn. Benejam i En Moll 

se situen an el reducte de la barberia del fill de l’Escolà, a on compareixen 

tres germans (Isidre, Evarist i Agustí) i dues germanes (Rita i Concepció), 

tots de la família Birbe i Blazi, i la nora i una filla de l’Escolà. Aquells tres 

germans, com s’enteren de que tot això ès per Mn. Alcover, se retreuen i 

no los veym pus, blanchs ni negres. Ara llurs germanes s’aguanten fortes 

i segueixen dientmos paraules tots els dies que som a Esterri. Ab tota 

aquesta bona gent aclarim els noms de Deu i del Dimoni, facultats 

intel�lectives i sentits, parts del còs humà, supersticions, vestits de dona i 

d’home, la casa de part de fora i de part de dins, i lo llosat (teulada: aquí 

ja no se coneixen les teules; les cases estàn tapades d’unes lloses 

negrenques molt primes que retallen així com convé), departaments de la 

casa i mobles, cuyna, rebost, ram de bugaderia, abelles, porchs, 

cassadors i pescadors i llavò paraules a lloure que engospam al vol. Jo 

mentres tant li he envelat a ca’l Sr. Rector d’aquí, nadiu, com diguérem 

d’Ordino d’Andorra, que té un germà i una germana i una nebodeta ab ell, 

tots nats i criats a Andorra; i ab ells replech vocabulari andorrà, ès a dir, 

els noms vulgars de les facultats intel�lectives i sentits, gerarquia 

esglesiàstica, la casa de part de fora i de part de dins ab totes ses 
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dependències, resultantne paraules precioses de tot, com ès lo verb tolre 

(< tollere) que a Andorra se conserva intacte i complet en la frase tolre 

l’aygua, això ès, girar l’aygua de regar cap a un vent o cap a l’altre, ferli 

mudar lo curs. 

A ca’l Sr. Rector ha comparegut Mn. Jacinto Lliminyana, nadiu de 

Llesp (Vall de Boí) i Rector de València d’Àneu, a una horeta d’assí, que 

ha demostrada una gran alegria de coneixerme personalment perque ha 

dit que feya molt de temps que s’interessava per les meves curolles 

lexicogràfiques, i ens ha convidats a anar a la seua parròquia a passarhi 

uns quants dies, lo qual ens ha dolgut no poder acceptar per falta 

absoluta de dies disponibles. 

També ens ha sabut greu no poder acceptar els altres oferiments de 

D. Marià Viza, d’enviarmos cabalgadura per anar a Isavarre a passar ab 

ell dos o tres dies. La maleyta i feresta falta de dies disponibles ens ha 

privats de tal pler. [190] 

 

 

Dia 9 (agost) 

Nou entretoch an el dialecte d’Esterri i d’Ordino 

 

Son tornades avuy a la fonda aquelles minyonetes de la conjugació, 

que se son posades a dirme formes verbals tan rabentes, que devers les 

dotze hem acabada la tasca: han conjugats 32 verbs, que ab els 50 dels 

dies anteriors, son els 82 de la llista. Ja m’han donat bon may d’escriure 

aqueixes pitxorines. La banda del capvespre l’Amo de la Fonda, D. Josep 

Morelló, propietari i conrador molt entès, m’ha dit lo vocabulari dels 

boschs i aprofitament de la llengua dels mateixos, i llavò tot lo ram de 

llaurar i sembrar cereals, llegums i erba de prat i ademés tot lo referent a 

segar, no sols lo gra, sino l’erba i portar una cosa i altra a l’era i al paller. 

Després me espitx a ca’l Sr. Rector d’assí. L’he trobat com sempre dins lo 

llit; però ben trempat per dirme mots d’Ordino d’Andorra. Hem continuat 

l’orde del Qüestionari, i m’ha dit els mots referents a aviram, conills, 
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coloms, gossos, gats, porchs i tot lo ram de farciments, de porquim 

(llangonisses, botifarres i bulls). ¡Vaja quin home mes valent i amable! Li 

estich agraidíssim. Mn. Benejam i En Moll a ca l’Escolà han escatades les 

seccions referents a la Mola (molí) d’aygua, distribució de farina i 

cernedor, llegums, rentador, llit, coloms, cunills, gossos, gats i rats 

(rates), noms que prenen les persones segons llur diferent edat i estat 

d’esperit, porchs i matansa, forn de pa, bestiar bacum, bestiar de 

cabreste, animalons i animalonets, cànem, ferreteria, fusteria, arbres 

fruyters, bestiar cabrum, bestiar de llana i paraules alloure. 

Hora baixa de tot mos ne som anats a estirarmos les cames p’els 

contorns de la vila i llavò ¡cap a sopar i a geure! 

 

 

Dia 10 (agost) 

Un altre arrap an el dialecte d’Esterri i Ordino. Una costerada an 

els Instituters i a la Mancomunidat 

 

A les vuyt i busques hem comensada la faixina. En Moll ha dibuixades 

unes quantes d’eynes de conrar i ha completat l’ensellament de muls i 

mules de tragí, que aquí tenen una importància fora mida perque casi tot 

lo trasport de coses i persones fan ab tal bestiar. Després se’n ès anat a 

l’Apotecaria de l’amich Castellarnau i aquest li ha dits els noms vulgars de 

les malalties de per aquí i ha cridat un ferrer, Mtre. Baldomer Arnalot, 

molt desxondit, que li ha espinzellats els noms [191] de totes les parts 

del còs de l’ase, que duym dibuixat a una llibreta. Mn. Benejam, 

acompanyat d’un net de l’Escolà ha visitat l’obrador del baster Mtre. Josep 

Nat i Falp, de 32 anys, el qual li ha donades les fites ben netes del 

vocabulari de son ofici. Després s’ès espitxat a l’obrador de Mtre. Josep 

Doria i Del’hort, teixidor, de 55 anys, que li ha esplicat fil per randa lo 

teler i son funcionament. Ara jo li he envelat cap a la Rectoria, i lo Sr. 

Rector i la seua nebodeta Maria Riba i Coma, d’onze anys, nadiua 

d’Ordino, m’han dits els noms dels dies de la setmana i dels mesos, i 
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m’ha contat fins a denoucents i llavò he escorcollat els intensius, colectius 

i.demés derivats, i pronoms personals, possessius, demostratius i 

indeterminats; i lo Sr. Rector m’ha espinzellats els noms de les mesures 

d’oli, vi, grans, pesos, sistema de midar, els vasos i cabuda del vi, i llavò 

tota la Constitució d’Andorra: civil, administrativa i criminal, 

especificantme tot son funcionament. Té això la seua importància perque 

ès l’únich Estat del mon que té la llengua catalana per llengua oficial. 

La banda del cap-vespre Mn. Benejam s’ès presentat a la botiga de 

robes de D. Francesc Cases i Armengol, que s’oferí despuysanit a dirmos 

els noms de les diferents castes de robes que s’usen per aquí, i els ha dits 

bil�lo bil�lo a Mn. Benejam, consignantlos aquest en la seua llibreta. Llavò 

li ha estret cap a ca-les Sres. Birbe i Blazi, insignes benefactores de 

l’enquesta lexicogràfica a Esterri, les quals li han dit un bell esplet de 

refranys, cansons i adagis, que incloven mots i frases d’allò mes bufarells 

i llavò un enfilay d’oracions d’aquelles mes antigues. 

Ab l’honorable D. Anselm Castellarnau i ab En Moll a les quatre li 

hem copat a la masia de Santa Maria, Patrona de la Vall d’Àneu: una 

esglèsia ogival primitiva d’arcades apuntades sensa volta, tapada de 

teulat ab postissada i ab l’àbside del sigle IX, segons parer de l’eruditíssim 

arquitecte D. Lluís Domènech i Montaner. Aquesta àbside ès purament 

romànica i trobam gros que siga de tal sigle. M’agradaria veure raonada 

aquesta opinió d’En Domènech i Montaner, que sens dupte ès un dels 

homes mes erudits d’Espanya en ram de construcció. Aquesta esglèsia 

l’administra lo Sr. Rector de Loarre; però la terra que l’enrevolta ès d’un 

senyor que no està aquí i se’n cuyda per ell l’amich Castellarnau. Hi ha 

una casa de pagès ben completa, a on hem estudiada l’estructura del 

paller i del seu teulat, bigamada, lo jou dels bous, les corbelles palleres i 

les de bogà, la cuyna i lo foch (llar) ab tots els seus [192] arreus i llavò 

una partida d’eynes. Molta cosa d’això l’hem dibuixada, prenent bona nota 

dels noms. —Quant comensava a fer fosqueta, li hem envelat cap a la 

vila, arribanthi ab una brusquina ben espessa. Conversa qui conversa, 

l’amich Castellarnau, catalanista de tota la vida, ens ha confessat que ell 
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també era colaborador del Diccionari que els Instituters diuen que fan, 

però que just contestà els primers qüestionaris que li enviaren, i ja no 

n’ha contestats pus. I ha dit mes: que els seus diferents amichs, 

escampats p’els pobles d’aqueixes muntanyes, que també eren 

colaboradors de l’Institut, li conten que han fet cinch doblers de lo 

mateix: contestaren els primers qüestionaris, i fa anys que ho han deixat 

córrer perque no els agrada el frit instituter. Lo qual prova el bon paladar 

que tenen tots aquests senyors, ja que’l frit instituter gira el ventrell a 

tota persona que no s’ha begut el seny, i li fa vomitar l’ossa i tot. 

Llavò comensa l’amich Castellarnau a descapdellar contra la 

Mancomunidat, acusantla de que no ha fet per les regions del Pallars res 

pus que pujar a tots els Ajuntaments el Contingent Provincial, deixant els 

pobres Municipis com un jonch de fulles, no fenthi en canvi cap millora de 

res. En Castellarnau ès estat Bal�le d’Esterri; de manera que pot parlar. 

Fosca negra, arribam a la fonda. M’interessava posar un telefonema 

a Sort. Ho dich an el fondista, i me surt que a Esterri no hi ha posat telefò 

la Mancomunidat perque ès un districte que no vota may per La Lliga 

Regionalista, sino per D. Emili Riu, anti-lliguer, i per això la Mancomunidat 

no hi ha volgut posar telefó. I llavò li diràn la Mancomunidat de Catalunya 

i President de Catalunya an En Puig i Cadafalch. Per lo vist el Pallars no ès 

Catalunya. Es que ès massa enfora de Barcelona. La veritat ès que tal 

President de Catalunya per assí fa tan de paper com una fulla de col 

d’aquelles costeres i que just serveixen per certs quadrúpeds que no cal 

anomenar. 

 

 

Dia 11 (agost) 

S’acaba l’escorcoll dels dialectes d’Esterri i Ordino. Cap a Sort. —

Una maleta perduda. Repel an el dialecte de Sort 

 

Devers les nou obrim les hostilidats. Mn. Benejam se’n va a la botiga 

de Mtre. Emili Perutxo i Aubarell, i hi replega lo nom de les viandes que 
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assí mes s’estilen. D’allà li copam [193] a l’obrador de Mtre. Enric Cortès i 

Cortina, llenterner, que ens diu els mots de son ofici. Passam llavò a la 

botiga de robes de D. Francesc Cases i Armengol, que ens diu mes noms 

de les robes que s’estilen a Esterri. Entram després a ca-l’Escolà, que ens 

especifica lo Corral d’aquí ab totes ses dependències d’era, paller i 

estables, i hi afitx un enfilall mes de paraules a lloure d’allò mes 

interessants. 

En Moll s’espitxa a la Potecaria de D. Anselm Castellarnau; li mostra 

unes llistes de mots d’Isil que’l vell colaborador D. Joan Barado ens envià 

l’any 1906 sensa esplicarlos; i l’amich Castellarnau les hi esplica fil per 

randa. Jo me’n som anat a ca’l senyor Rector, que de dins lo llit ha seguit 

esplicantme lo vocabulari d’Andorra referent a una partida de seccions, 

fins a l’estrem que hem acabat casi tot lo Qüestionari. Li he donat milions 

de gràcies de tanta de molèstia com s’ha presa de dirme, de dins el llit i 

sensa poderse bategar, tantíssim de vocabulari andorrà, que resultà d’allò 

mes notable, especialment la manera de batre, diferent de totes les altres 

comarques que fins avuy hem estudiades. 

També espressam a les senyores Birbe i Blazi i a l’Escolà (Marcel�lí 

Nat) lo nostre mes coral agraiment per lo molt que ens han aydat en la 

nostra tasca. Aquest escolà fou el subjecte que Mn. Griera, fa cinch o sis 

anys, utilisà per fer enquesta de l’Atlas llingüístich i el tengué llogat 

quinze dies i sembla que li donà 15 pessetes; i cada dia una estona el 

dematí i una estona el cap-vespre li deya mots i mots, i Mn. Griera escriu 

qui escriu. Jo li he donades vuyt pessetes per dia, això ès 24 pessetes de 

tres dies i el teniem emprat de les vuyt fins a les dotze i de les tres fins a 

les set, i o be ell ens deya paraules, o mos cercava gent que mos ne 

digués. Mn. Benejam i En Moll eren els qui rebien els mots a casa d’un fill 

de l’Escolà, que fa de barber; i sempre eren tres o quatre persones que 

deyen mots a mos dos companys. Hem demanat a dit escolà si Mn. Griera 

havia replegats tants de mots a Esterri com nosaltres, i ha dit que ni la 

mitat de la mitat. 
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Se fa hora de dinar i dinam; i a les quatre ab l’automòvil ¡de d’allà 

cap a Sort! a on aclarim que la maleta de Mn. Benejam que dia 6 

s’estravià i descompareguè de Sort a Esterri, no compareix ni en saben 

noves. L’Administrador de la Balagueriense de qui era l’automòvil, ens 

dona paraula de que farà tot quant puga per aglapir tal maleta, que inclou 

coses massa precioses per no ferho de tot per trobarla. [194] 

Mos entregam a la Rectoria, a on los Rts. Sr. Rector i Sr. Vicari ens 

esperen per dirmos mots de Cerdanya i de Guissona, i mos ne diuen un 

bon enfilall. Llavò mos hi compareix mon coral amich i colaborador 

fervent D. Serafí Casesnoves, que l’altre dia que fórem aquí, era a 

Tàrrega. Ens ha dit tot un esplet de mots de Sort que encara no ens 

havien dits. 

Hem agrait a tan bons amichs tot lo que han fet per nosaltres, i 

n’hem pres comiat perque ja era ben hora d’anarmosne a sopar i a geure, 

i així ho hem fet. 

 

 

Dia 12 (agost) 

De Sort cap a Artesa de Segre, Ponts i Bassella 

 

A les quatre del matí pujam a l’automòvil cap a Artesa de Segre. 

Feya una fosca ben espessa i un salistre d’allò mes xalest, que tayava de 

fret que era. Com ès estat dia clar arribam a la Pobla de Segur; a Tremp 

ja vèyem el sol; a les nou i busques som arribats a Artesa. A una fonda, 

de dos ous ferrats mos han fets pagar sis reyals. Pujam a la tartana de 

Ponts i hi arribam demunt les dotze. Se presenten dues criades de D.ª 

Carme Castellà, germana de l’inoblidable D. Antoni Castellà, al cel sía, les 

quals mos han dit que D.ª Carme i les seues nebodes D.ª Elàdia i D.ª 

Concepció ens esperaven a dinar. Mos hi presentam, i mos han rebuts 

amabilíssimes i mos han donat un dinar de primera. Es vengut a 

saludarmos l’altre amich coral D. Francesc Muntanyà a ne qui escriguí 

d’Esterri que mos cercàs una tartana que mos dugués avuy mateix a 
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Solsona. Ens ha dit que no n’ha poguda trobar cap; però que mos n’anem 

ab l’automòvil de la Seu d’Urgell fins a Bassella, i que d’allà tan dematí 

com volguem mos duràn a Solsona. 

A la casa Castellà hem trobat lo simpàtich enginyer agrícola D. Antoni 

Riera i Artigues, de Barcelona, que me felicita efusivament per les meues 

campanyes contra l’Institut i la Mancomunidat i per los articles sobre la 

llengua catalana que publiquí demunt ABC l’any 1919, que reconciliaren 

una partida de parents seus ab la Llengua Catalana, que just coneixien a 

través de les bajanades i estridències dels catalanistes deixats de la ma 

de Deu, que desgraciadament son mes que mosques. 

Prenim l’automòvil de la Seu a les dues; devers les tres mos deixa a 

l’Hostal de Bassella, a on, després de resar, feym dues horetes 

d’enquesta lexicogràfica ab l’amo de l’Hostal, [195] N’Enric Mallol, nadiu 

d’una casa a 5 km de Ponts i ab D. Francesc Soler i Julià, nadiu de Pla de 

Sant Tirs, a 10 km de la Seu, aclarint lo nom d’una partida d’arreus de 

casa i de la arade ordinària i de la forcada (que aquí en diuen arreu). 

Prestet acabam d’enllestir feynes, sopam i ¡a jeure manca gent! 

abans de les nou per podermos llevar de bona hora demá dematí, si Deu 

ho vol i Maria. 

 

 

Dia 13 (agost) 

Cap a Solsona, a on comensam l’enquesta lexicogràfica 

 

Ens criden a les dues i mitja; a les tres pujam a un carro de tragí, 

que hi fa mes bon cualcar que a una tartana i a un automòvil, i ab una 

fosca que la porien tallar a espasades ¡cap a Solsona son les feynes! Hi 

arribam a les set i mitja. Deym missa a la Seu i ¡cap a veure lo bon amich 

Mn. Josep Vendrell, canonge d’aquí! Lo trobam que pegava les tres 

bossinades. Ens rep així com era d’esperar de la seua fina amistat i viu 

entusiasme per l’Obra del Diccionari. Té d’anarse’n al chor, i acabat 

aquest se presenta a la fonda ab uns quants de seminaristes ben allimats 
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per la tasca lexicogràfica i gramatical: s’anomenen Josep Figueras de 16 

anys, Manuel Viladrich de 12, Joan Augé d’onze i Lluís Subirà de dotze, 

tots nadius de Solsona. Els aboch la llista de verbs i ja son partits a 

conjugarne. Mos hi pegam fins que fa fosca i en deixam trenta tres de 

desnossats. 

En Moll i Mn. Benejam recullen l’esplicació que d’unes llistes de 

paraules solsonines que tenim de l’any 1906, elze dona dit M. I. Mn. 

Josep Vendrell, la seua germana D.ª Mercè [Vendrell] i sa mare, D.ª 

Francisca Llort, les quals elze fan una relació molt especificada dels bolets 

que hi ha per aquí, uns comestibles i els altres no. Fins a trenta castes 

elze n’han dites. 

Mn. Joan Serra i Vilaró ès vengut a posarse a les nostres ordes per 

l’enquesta lexicogràfica. Ell se dedica fa anys a l’arqueologia i prehistòria 

solsonina fent nombroses escavacions per conte de la Junta d’Escavacions 

de Madrid; ès lo director i organisador del Museu Arqueològich i 

Prehistòrich que hi ha an el Palau Bisbal a on ha aplegats Mn. Serra vers 

tresors de la prehistòria d’aqueixes regions. Lo seu ajudant En Josep 

Figueres ès un dels que ens han aydat mes de ver en la tasca 

conjugativa. S’ès fet tart, i per lo que pogués esser, hem pres redòs a la 

fonda, i bona nit, fins demà dematí! si Deu ho vol i Maria. [196] 

 

 

Dia 14 (agost) 

Segueix a forsa de premudes l’escorcoll lèxich a Solsona 

 

Devers les nou, acompanyantmoshi Mn. Serra, mos som constituits 

an el Museu Arqueològich-Prehistòrich-Diocesà, admirant d’aprop lo bell 

esplet de monuments que inclou, i hem refermada la tasca lexicogràfica 

ab quatre o cinch seminaristes, que han esplicat a Mn. Benejam i an En 

Moll tot un estol de mots solsonins, mentres jo ab dos tenrals dels d’ahir, 

conjuga qui conjuga verbs tal com les conjuguen aquí i prenentne bona 

nota, n’hem escloveyats vint i set, arribant an els xeixanta a les onze i 
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quart, i de les quatre fins a les sis hem escabetxats els altres, els vint i 

dos que ens mancaven, però no ab els mateys conjugadors. Just n’ha 

comparegut un dels venguts avuy dematí. Els altres se veu que s’han 

estimat mes anarse’n a jugar. Això m’ha posada terra ferm a l’escudella, 

fins que m’ha ocorregut cridar tres o cuatre bordegassos que jugaven per 

devant la fonda; i son estats de tan bon manament, que han allargat el 

coll an aquest jou de la conjugació, que jo els arrambava; se son posats a 

conjugar a la vela i jo escriu qui escriu, i ells que no paraven de dirme 

formes verbals, però tan llampants i ab una pronúncia tan segura i tan 

neta, que he pogut apreciar ab tota exactitut la fonètica solsonina, que ès 

un entremitx de la central o barcelonina i la occidental o lleydetana tan 

propinqua de la valenciana; i varia prou si l’estudien en boca de la gent 

instruida i que no son sortits gayre de Solsona o en boca dels que no en 

son sortits casi may, sobre tot els noys de deu a dotze anys. Els qui 

m’han fet tal favor nomien Joan Bajona d’onze anys, Jaume Costa de nou 

i Ramon Riba de dotze. En Moll i Mn. Benejam no han pogut fer casi res 

perque la gent gran de qui ells havien de treure paraules dels Quesits del 

Qüestionari no anaven d’aglans, vull dir, no estaven per dir mots, sino per 

anarse’n a passetjar. 

Ahir sabérem que aquí hi ha Pares del Cor de Maria, la gran fundació 

del Venerable Rdm. P. Claret, de que guart jo tan bona recordansa. Mos 

hi som espitxats. El Rt. P. Superior mos ha rebuts cor ubert, i com ha 

sentit que hi anàvem a demanarli socós per trobar aquí elements a voler 

per la nostra enquesta, ès a dir, per donar raó a mos dos companys 

Benejam i Moll aqueys tres o quatre dies que han d’esser aquí, ens ha 

contestat: —Venguen vostès an el jardí, que hi ha tots els Pares i lo M. 

Rt. P. Provincial, i ells mateixos elze [197] contestaràn. Mos n’anam an el 

jardí, i ens reben aquells bons Pares ab rams i palmes, especialment lo M. 

Rt. P. Provincial, que no ès català, sino castellà. Tots se son oferits a 

fermos costat ab tota l’ànima i que no sols ens diràn totes les paraules 

que ells sapien dels Qüesits del Qüestionari, sino que mos recomanaràn a 

les persones conegudes i amigues d’ells que servesquen per la cosa; i que 
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sempre trobarem les portes de llur col�legi ubertes per tot lo que ens 

convenga. Llavò hem parlat d’una partida de coses mes que afecten a la 

Pàtria i an el bon nom d’ella, i hem coincidit completament, quedant 

amiguíssims. Lo mes elemental de la prudència m’imposa una discreta 

reserva, mentres no hi haja cap balitre embalitrat que mos oblich a cantar 

mes clar. 

Es la segona vegada que vench a Solsona a fer enquesta gramatical i 

lexicogràfica. La primera fonch l’any 1902. Com acabàvem de sopar, ès 

vengut a veuremos lo M. I. Mn. Josep Vendrell, fentmos a sebre que 

demà un masover seu, molt entès en conreu del camp solsoní, vendrà a 

dirmos mots del seu art. Jo le hi he agrait de tot cor, i li he recomanats ab 

tota l’ànima Mn. Benejam i En Moll aquests dies que seràn a Solsona 

totsols per motiu d’haver d’anar jo a Mallorca a pendre possessori del 

Deganat. 

 

 

Dia 15 (agost) 

Cap a Manresa, Barcelona i Mallorca. —Pèrdua d’una maleta de 

cabal lexicogràfich. —Entretoch sobre política plena regionalista i 

lo meu conflicte ab l’Institut 

 

He dita missa a les quatre. A les cinch puig a l’automòvil cap a 

Manresa. Anava adevant, devora l’automoviler; m’he posades entre 

cames per mes seguredat les dues maletes petites, plenes de papers de 

l’Eixida i de cabal lexicogràfich, sensa anar a pensar que, essent ubert lo 

costat per on pugen, per allà me porien caure aquelles maletes, sensa 

temerme’n. Partim desparats; i jo, distret o preocupat ab altres 

pensaments, no he pensat pus ab les maletes; fins que arribam a 

Cardona, devallam per estirarmos les cames, i not ab un esglay fora mida 

que una de les dues maletes, tota plena de cabal lexicogràfich, no era 

dins lo automòvil; havia descomparegut. ¡O quin esglay ès estat aquell! 

Som romàs com un beneyt. No sabia que’m passava. He oferides 25 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 107

pessetes an el qui me trobàs tal maleta, que per forsa ha d’esser demunt 

el camí [198] que acabàvem de recòrrer. L’amo de la fonda a on s’atura 

l’automòvil, ho ha sentit, i s’ès oferit a cercar a l’acte un bicicletista que 

surta inmediatament a cercar la bona de maleta. Partim cap a Manresa, i 

creysme que he passat un camí d’allò mes atribulat. A Manresa 

l’administrador de l’automòvil s’ès oferit a telefonar a la fonda Vilanova, a 

Mn. Benejam, per que fassen cames per trobar la ditxosa maleta; i 

totd’una d’arribar a Barcelona, telegrafiy i escrich a Mn. Benejam per que 

me donin noticies de tot lo que hagen pogut aclarir sobre tal soscayre. 

¡Deu ho fassa que la trobem la bona de maleta! ¡Ja ès Deu que mos vol 

provar la paciència per que estiguem mes alerta! que tot s’ès mester per 

anar p’el mon. 

Ab mi venia, an el meu costat, un viatjant de comerç molt simpàtich, 

que devant aquest desagradabilíssim incident ha deixada la estudiada 

reserva que havia notada ab ell a la fonda Vilanova, i s’ès portat com un 

vertader amich. Plegats hem berenat an el restaurant de l’estació, plegats 

son anats fins a Barcelona. D’una paraula n’ès venguda una altra, i m’ha 

confessat que pertany an els catalanistes mes exaltats, que siulen En 

Cambó perque el consideren poch catalanista. M’ha demanat quin era lo 

meu sentit i la meua actitut en totes aqueixes questions polítiques de 

Catalunya, i jo ab bones paraules li he dit que jo no som mes que 

Diccionari, Diccionari i Diccionari, i que som amich de tots els qui m’aydin 

a fer lo Diccionari i som inimich de tots els qui no el me volen deixar fer. 

Això m’ha duyt a contarli tot lo que me passà ab l’Institut i En Puig i 

Cadafalch i ab D. Anfós Sala i Sa Magestat el Rey N’Alfons XIII (que Deu 

guart) i els caps-pares de la. Política de Madrid. I l’home com ha sentit 

allò, m’ha confessat noblement que estava molt mal enterat, i que 

trobava que jo tenia tota la raó, i que ho faria avinent an els joves 

correlligionaris seus. Li he demanat lo nom i la direcció per escriure’l a la 

taula dels amichs de l’Obra del Diccionari. No pos aquí lo seu nom per no 

ferlo víctima del Rey Herodes i Caifassos de la Mancomunidat i Lliga 

Regionalista. Massa elze conech an aqueys aliardos i sé prou que son 
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capaços de cometre qualsevol atrocidat contra els qui s’atansen a pensar 

diferent d’ells. 

Devers les cinch i mitja he pres redòs an el vapor, i a les vuyt i mitja 

hem tocat lo corn cap a Mallorca. [199] 

 

***Nota de l’original: D’avuy fins a dia 20 posam cada dia la nota de la enquesta que 
feren a Solsona i després a Manresa mos dos companys Mn. Benejam i En Francesc Moll 
els dies que jo capllevava per Barcelona i Mallorca. La nota aqueixa l’ha feta En Moll. 
Vetassí la d’avuy. La dels altres dies anirà al peu de cada plana. 

15 d’agost. —Devers les vuyt ja compareix a la fonda lo Dr. Vendrell, a parlarnos 
sobre el pla de campanya per avuy. Ell mateix s’ès vist ab dos veins seus, un 
espardenyer i l’altre conrador, que se son oferts a dirnos tots els mots de llurs oficis. 

Mos presentam a ca-l’espardenyer, que nom Isidre Codina, i ja hi trobam aquell 
conrador, anomenat Josep Mosella i Cardona, i llavò un escloper, Mtre. Francesc Colell, 
tots tres molt escometents i disposts a contestar a lo que elzi demanem. 

Mn. Benejam comensa la tasca replegant tot el vocabulari espardenyerench; llavò 
se’n va a la Residència dels Pares del Cor de Maria, que’l reben molt bé i li diuen una 
partida de mots interessantíssims. 

Jo quet ab aquells bons senyors de l’espardenyeria, i ja som partit a apuntar els noms 
de les eynes i treballs dels esclopers, treguent dibuix d’uns quants instruments d’aqueix 
ram. Llavò donam una estona de ventim an el ram de llaurar i de utensilis casolans, 
ajudantmos en aquesta tasca D. Ramon Jalmar i Elies, d’edat de 30 anys, rellotger, 
nadiu de Solsona meteix. 

A les tres mos presentam de bell nou a ca-’l Dr. Vendrell, on trobam un conrador, 
Joan Serch de nom, ja d’edat, que el Dr. Vendrell ha cercat per fer ab ell els diferents 
rams d’agricultura. Per veure d’aprop les eynes agrícoles i poder treballar ab mes profit, 
mos n’anam a ca-D. Josep Mosella, i allà ab l’amo de la casa i ab el Sr. Serch escatam 
tot lo referent a les feynes de llaurar, sembrar, segar i batre, i llavò tot lo del ram de 
figueres i altres arbres fruytals, replegant al meteix temps moltes de paraules i 
modismes de lo més pur catalanesch, que brollen ben llampants de la boca d’aquells dos 
bons homes. 

Quant comensa a entrar la fosca donam per acabada la tasca, deixant preparat el 

camp per la feyna de demà. 

 

 

Dia 16 (agost) 

Arribada a Mallorca. Rum-rum sobre el meu Deganat. —¡Glòria a 

Sa Magestat l’Alt N’Alfons XIII, Rey d’Espanya! —Col�lació del 

Deganat. —Llibres de filologia, arribats d’Alemanya 

 

Arribam a Mallorca dematinet. Dich missa i comensen a venir amichs 

i amichs a donarme l’enhorabona i contarme del rum-rum que’s mogué 

aquí ab motiu del meu Deganat, que el dech, després de Deu, 

esclusivament a Sa Magestat l’Alt N’Alfons XIII, Rey d’Espanya. Son 
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estupendes les coses que conten que feren alguns per que jo no fos lo 

Degà de la Seu, movilisantse la forsa política mes forta de Mallorca contra 

mi. Tot fou debades devant l’actitut resolta de Sa Magestat. L’interés que 

Sa Magestat demostra a favor de l’Obra del Diccionari i son iniciador i 

capdavanter, no té esplicació humana. Hi ha [200] notoriament la Ma de 

Deu. ¿Qui som jo per cridar tan fort l’atenció del Rey i per ferli pendre tal 

actitut? Es l’Obra del Diccionari, ès la protecció visible de Deu dalt l’Obra 

del Diccionari que ho esplica tot. Lo meravellós del cas ès la visió 

llampant que Sa Magestat ha tenguda de l’importància política i patriòtica 

de l’Obra del Diccionari i que haja cooperat i cooperi tan heroycament a 

l’acció de Deu. Deu dona an els qui reynen i governen aqueixa visió de les 

coses. Els grans reys i els grans governants son els qui atenyen aqueixa 

visió i obren en conseqüència. Això ès lo cas de Sa Magestat l’Alt N’Alfons 

XIII, Rey d’Espanya. 

De tota aquesta tramuntanada de xarratòrums del meu Deganat ja 

no n’he de dir res pus. Els meus contraris sens dupte esperaràn que jo 

m’amoll i los ne diga de verdes i de madures. L’erren de cap a peus. Prou 

de tal cabermoni! 

A les nou i mitja, lo Il�lm. Sr. Governador Esglesiàstich, S. P. per 

ausència del Bisbe, m’ha conferit lo Deganat, donantme’n col�lació 

canònica, essentne testimonis mos vells amichs l’Exm. Sr. Comte de 

Ròtova i Baró de la Uixola i D. Josep Ignasi Valentí, tots dos benemèrits 

de la causa catòlica; i lo Il�lm. Capítol acorda donarme demà possessori. 

Arriba una Reyal Orde de dia 9(,) del Ministeri d’Instrucció Pública 

manant que per la Delegació d’Hisenda de Balears ens paguin per 

trimestres les 25.000 pessetes de la subvenció del Diccionari, 

corresponent a l’actual any econòmich. Es l’Exm. Sr. D. Antoni Maura, 

President de Ministres, que me remet dita Reyal Orde. Beníssim. 

Dies passats arribà d’Hamburg una de les dues caixes de llibres de 

filologia que tench pagats ja del febrer. An aqueixa caixa hi ha: a) tota la 

colecció de Romanische Forschungen (Escorcolls Romànichs) del gran 

romanista Karles Vollmöller de Dresden, prop de quaranta volums, tot 
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estudis sobre les llengues neo-llatines i que toquen ben de prop la 

catalana ab tots sos dialectes; —b) tota la colecció de Gramàtichs Llatins 

que publicà l’altre romanista H. Keil (1857-1880), això ès, tots els 

gramàtichs que’s coneixen del llatí, anteriors a la desfeta de l’Imperi 

Romà. Es la font mes important que ens queda per sebre que era i com 

era la llengua llatina entre els qui la parlaven de neixó; —c) i tots els 

quaderns sortits, una cinquantena, del Thesaurus Linguæ Latinæ que 

publiquen les Acadèmies de Berlín, Munic, Göttingen, Leipzig i Viena. Son 

sortits els quatre toms primers, en fol, d’un milenar de planes quiscún i 

just inclouen les paraules que comensen per A, B i C. El tom [201] V casi 

complet, no abrassa tota la D. Llavò hi ha un tom comensat just de noms 

propis i un altre de onomàstica (noms de lloch). Es lo Diccionari llatí mes 

complet que hi haja hagut may. Encara me’n ha de venir una altra caixa 

de llibres de filologia alemanys. Ah idó? 

 

***16 d’agost. Devers les nou agafam el pellet i les eynes, i ja som partits cap a la 
Casa dels Relligiosos del Cor de Maria. Un dels Pares ens presenta D. Pere Mosella, 
director de les obres del Col�legi que construeixen p’els estudiants de Moral de dita 
Congregacio; aquell senyor ens rep amabilíssim, i mos diu tots els mots referents a l’ofici 
de paleta i a l’art de construir, fent una descripció especial de tot lo bigam d’una casa. 

Llavò debaixam a la fusteria de la meteixa Casa Relligiosa, on trobam Mtre. Domingo 
Ramonet i son fill N’Àngel, fusters molt entesos, que mos espliquen fil per randa tot 
quant se refereix an el seu ram. 

A les tres i mitja mos entregam a ca-’l Dr. Vendrell, i hi trobam la germana del 
Doctor, D.ª Mercè [Vendrell], i la seua mare, que tenen la santa paciència d’estar fins a 
les sis i mitja esplicant el sentit d’un futrau de mots de les llistes que tenim de Solsona 
meteix; quant Mn. Josep surt del Chor també se posa a dirhi la seua, i nosaltres hala qui 
hala a escriure mots, i feym una replega d’aquelles de repica’m els colzos. 

 

 

Dia 17 (agost) 

Enhoresbones de paraula i per cartes a talabaixons ab motiu del 

possessori del Deganat de la Seu 

 

Me pas tot lo sant dia rebent amichs que venen a donarme 

l’enhorabona del Deganat, i lletgint lo caramull de cartes que he trobades 

de tot aquest temps que era a fora-Mallorca.  
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Lo de cap-vespre, després del Chor, prench possessori del Deganat 

ab lo ceremonial de costum. [202] 

 

***17 d’agost. —Demunt les nou mos n’anam a casa de dos germans sabaters, 
Mtre. Benet i Mtre. Romà Guitart, que lo Dr. Vendrell ha cercats per fer lo vocabulari 
sabaterench. També compareixen a la meteixa casa D. Victorià Guilanyà, comerciant de 
robes, D. Lluís Valls, telegrafista, i D. Ramon Botet i Morist, fideuer, i se posen a dir 
paraules i més paraules; i resulta que no sols recullim tots els termes de sabateria, sino 
que també aclarim el sentit de casi totes les paraules de les llistes, i encara n’apuntam 
un bon folcat de ben pures, i interessants, que surten espontàniament de boca d’aquells 
cinch heroychs solsonins. 

Demunt les onze, Mn. Vendrell m’acompanya a ca-Mtre. Carles Pallarès i Coromina, 
ferrer, que, ab sos tres fills Anton, Ramon i Lluís, també ferrers, me donen la clarícia de 
tot lo referent als treballs del seu ofici. 

Després de dinar anam a ca-Mn. Joan Massana, sacristà de la Seu, que’ns acompanya 
a veure lo Cambril de la Verge del Claustre, Patrona dels solsonins. Aquesta imatge, molt 
venerada del poble de Solsona, data de l’època bisantina, i ès notable sobre tot per la 
seua espressió de severa magestat i p’el delicat treball que s’observa en les rues del 
vestit, vertaderament admirable. Distingits tècnichs la consideren, ab molta de raó, com 
una de les millors manifestacions de l’escultura cristiana mitgeval. 

Ab una pluja que com qui la donin per amor de Deu, mos n’anam a ca-’ls sabaters 
germans Guitart; hi trobam Mtre. Benet i mos posam ell a dir i nosaltres a escriure mots, 
escatant del tot les estenses llistes que teníem de Solsona. 

 

 

Dia 18 (agost) 

Cap a Manacor el dematí i el vespre cap a Ciutat 

 

Me’n vaig a Manacor a dinar ab la meua família i allà tot ès gent que 

compareix a donarme enhoresbones a betzef. He de fer constar que son 

venguts lo Rt. Sr. Rector Arxipreste Mn. Rafel Ignasi Rubí i lo Sr. Bal�le, 

D. Josep Oliver i Bill-lloch. 

Horabaixa li he tornat estrènyer cap a Ciutat. 

 

18 d’agost. —De bona hora compareixem a ca-Mtre. Benet Guitart, i hala petits 
altra vegada a apuntar paraules i frases solsonines referents an el bestiar i a altres 
seccions que les llistes no duyen ben complertes. Devers les onze, ab Mn. Joan Massana, 
anam a veure el Seminari, que ès, ben gran, situat fora de la població. Al capvespre 
enllestim de tot la feyna lexicogràfica, i donam per acabada la tasca a Solsona. 
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Dia 19 (agost) 

Entrada llitúrgica an el Chor de la Seu. Cap a Barcelona 

 

He feta l’entrada an el Chor ab lo ceremonial de costum. Tot lo dia he 

revisades coses de l’Obra del Diccionari per ferla anar envant, i el vespre 

he pres vapor cap a Barcelona. [203] 

 

19 d’agost. —A les cinch del matí prenim l’automòvil i ja som partits cap a Manresa. 
A forsa de sucots i capsanades, per una carretera plena de clots i bassals que no hi ha 
qui hi pari, arribam a dita ciutat devers les nou. Mos dirigim a la fonda de Sant Domingo, 
encomanam una habitació, i ja som partits cap a la Residència dels PP. Jesuites. Tocam, 
surt lo porter i demanam el P. Pastoret. Al cap de poch temps compareix aquest sabi 
relligiós, entusiasta de l’Obra del Diccionari. Feym una conversadeta ben coral ab ell, i 
llavò ens posam d’acort sobre el pla de combat, ès a dir, sobre la mellor manera de 
treballar fructuosament a Manresa. Mn. Benejam diu missa a la Santa Cova, i llavò el P. 
Pastoret vol per forsa que asmorzem a la Casa meteixa. Ab això toquen les onze i el P. 
Pastoret posa a la nostra disposició un criat de la Casa, que’ns acompanya a l’Orfeó, ont 
ens veym ab el porter senyor Mirabitlles, el qual s’ofereix per tot quant el necessitem els 
dematins; per les tardes li ès impossible, perque treballa sensa interrupció de la una del 
migdia fins les nou del vespre.  

El demés del dia el pasam en treballs preparatoris i altres diligències. 

 

 

Dia 20 (agost) 

Cartes de Diccionari a roys. —Cap a Manresa 

 

Desembarch i escrich cartes contestant a una partida d’amichs 

d’Espanya, França i Alemanya, fins que puig a les quatre an el tren lleuger 

de Lleida, que me deixa devers les set a Manresa. 

Dins lo tren trop lo M. I. Sr. Canonge Llovera, de Barcelona, nadiu de 

la Garrotxa, ab un metge jovenet, nadiu d’Oliana, els quals me diuen un 

enfilall de paraules de llurs respectives regions, i en prench nota així com 

puch ab les sacsades del wagó. Trop a Manresa mos companys, Mn. 

Benejam i En Moll, que arribaren aquí de Solsona ahir dematí, i me diuen 

que la ditxosa maleta que vaig perdre el dia de la Mare de Deu entre 

Solsona i Cardona, no ha comparegut, ab tot i haverne fetes crides an 

aqueixes dues ciutats, prometent 25 pessetes an el qui la present. Es un 

dels contratemps, mes grossos que may haja tenguts en tantes d’eixides 
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com he fetes p’el Diccionari desde l’any 1900. ¡Deu i la Mare de Deu 

fassen que arribi a sortir aquesta bona de maleta! Amèn. 

 

***20 d’agost. —Demunt les nou del matí vé D. Marc Mirabitlles i ens acompanya 
an el local de l’Orfeó Manresà, ont comensam la tasca lexicogràfica. Ab aqueix senyor, la 
seua dona i la sogra, mostrantlis els dibuixos que tenim, d’objectes catalans, feym una 
bona replega de material llingüístich. 

Ab un dels trens del capvespre arriba el nostre cap i mestre Mn. Alcover, de retorn 
de Mallorca, a on anà a pendre possessori de la novella Dignidat de Degà de la Seu. 

 

 

Dia 21 (agost) 

¡50 pessetes an el qui mos torn la maleta perduda! —Enquesta 

lexicogràfica a Manresa. —Enfuyta an els Instituters 

 

Escrivim an el M. I. Mn. Vendrell, Canonge de Solsona i an els Rts. 

Srs. Rectors de Cardona i Clariana, pregantlos que fassen dir demunt la 

trona que donarem 50 pessetes an el qui presenti aquella bona de 

maleta. Veyam si així sortirà! ¡Que surta, animetes santes! 

M’entrech a la Santa Cova, lo gran casal de la Companyia de Jesús, i 

celebr una conferència intima ab lo Rt. P. Fidel Mir, Rector de tan Santa 

Casa, ab lo Rt. P. Jaume Nonell, tan benemèrit de la filologia catalana per 

les moltes d’obres que n’ha publicades, i ab son fidus Achates lo Rt. P. 

Pastoret, tan [204] entusiasta de l’Obra del Diccionari. M’han renyat una 

mica perque no som anat a ocupar la cambra que m’hi tenien preparada 

com de costum. Lo motiu de no haverla ocupada ès que jo no m’havia de 

separar de mos benvolguts companys d’eixida, Mn. Benejam i En Moll, 

que d’ahir dematí eren a la fonda de Sant Domingo. He contada a tan 

benvolguts pares la magnífica via que fa l’Obra del Diccionari baix del 

Patronat de Sa Magestat lo Senyor Rey d’Espanya i son Govern i ab la 

cooperació que troba per tot arreu de Catalunya a pesar del ridícul 

malaveig de La Lliga Regionalista per fer el buyt en torn meu i capturarme 

de dur endevant la grandiosa enquesta lexicogràfica dins totes les 

comarques catalanes. ¡Pobre Lliga Regionalista i pobre Mancomunidat i 
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pobre Rey Herodes, alies President de Catalunya, com l’anomenen els 

seus babaus! ¡Si ell ho ves lo poch respectat que ès per totes les 

comarques fins ara recorregudes! ¡No li canta mala Presidència de 

Catalunya! Si ès estat causa de que qualques amichs (poquíssims, això sí) 

se retreguessen de fermos costat, mos n’ha fets brollar a querns, que 

mos han servit set vegades mes que tots aquells retrets des que se feren 

coneixents meus. 

I ès que fora del clos i de l’alou i de l’esfera d’acció de La Lliga 

Regionalista i de la Mancomunidat hi ha molta mes Catalunya que dins 

aquell clos, alou i esfera d’acció lliguenca i mancomunidenca. Es la gran 

equivocació de La Lliga Regionalista i de sos galifardeus: creure-se que 

ells son Catalunya. Per això desiara se’n duen l’aumut p’el cap i els ho 

umpl de braverols, nyenyos, porcells i esborranchs. Fort! mes se’n 

mereixen per fatxendes i lleterets. 

Un de tals alicorns s’ès enfilat aqueys dies a les dessustades i 

escanyolides columnes del diari d’aquí, El Pla de Bages, xotet de cordeta 

de la lliguenca tropa, enflocantmos un articletxo, tot farcit d’elogis 

colossals de l’atrotinat Institut d’Estudis Catalans, posantlo partdemunt 

totes les altres institucions de cultura d’Espanya i de fora d’Espanya i 

exaltant fins a les estrelles les tan bescantades Normes Ortogràfiques, 

que el mateix Institut hagué d’arreconar sustituintles d’amagat i 

traydorament per un nou sistema que Sa Aconfessional i Esquerrana 

Santedat D. Pompeu Fabra engarbullà fraudulentament. Anomena 

l’articulista els autors de les Normes, vull dir, els qui les autorisaven ab 

llur firma quant les publicaren; però no m’hi posa a mi, ab lot i esser un 

dels qui hi treballaren mes, contant casi sempre ab la contradicció de casi 

tots els altres, i que per això no sortiren ni d’un bon tros així com jo [205] 

volia. Per tal articulista, come bon lliguench, la qüestió era ometre el meu 

nom, donar la sensació de que jo ja no era an el mon. Sabrien els 

conillets de guix que potoyen per Manresa que jo dins breus dies hi havia 

d’arribar ab mos companys per ferhi l’enquesta lexicogràfica i gramatical; 

i, per prepararmos el terreny, entaferraren aquell articlàs an els 
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indefensos lletgidors del Pla de Bages; i fou tan eficaç la bomba, que, en 

lloch de no trobar a Manresa qui mos volgués dir vocabulari, hi trobàrem 

mes gent que no hi havíem trobada may. Per tot mos ne pren lo mateix. 

Se’n poren avanar els nostres contraris. ¡Ja n’hi ha de fam, germanets! 

¡Endevant les atxes ex-amichs meus! ¡Grans mercès, Excm. Sr. President 

de Catalunya! 

A Manresa ja hi som vengut una partida de vegades a ferhi enquesta 

gramatical i lexicogràfica. Hi vinguí l’any 1902 i l’any 1906, que hi trobí 

un colaborador tan intès com actiu, el qual se posà després a treballar per 

l’Institut. Entany li proposí de treballar an el mateix temps per mi; i 

encara ès l’hora que m’haja de contestar. En vista de lo qual me’n 

guardaré com de caure d’acostarm’hi. Per això no mos hem de barallar 

tampoch ni per altre tant. Sensa un all fan l’ayoli i quiscú sap quin pa 

l’assacia. Mos som vists ab D. Josep Cirera, advocat, President del Centre 

de Jovintut Carlista, que s’ès oferit a fermos costat ab dit Centre per 

l’enquesta lexicogràfica. Ens hi presentam an el Centre, i se posen 

resoltament a la nostra disposició: a) D. Josep M. Portabella; Tresorer del 

Comité de Propaganda Jaumista; b) D. Lluís Sampera i Sampera, que té a 

punt de publicar un volum de poesies manresanes, i s’ès compromès a 

replegarmos els mots de la fabricació antiga de vetes ab telers de ma, 

que aquí tenia tanta d’importància; c) D. Francesc Serrallonga, que té una 

gran fabricació de vidre, i ens ha dit tot un enfilall de mots de tal art, que 

valen a pes d’or; i demà anirem ab ell a la fàbrica per completar la 

replega; d) D. Ignasi Cassanyes i D. Josep Perramon, propietaris i 

conradors d’aquí, que ens diuen un bell esplet de mots del conreu de la 

terra. 

Mn. Benejam replega d’En Portabella i d’En Sampera els mots de la 

distribució interior de la casa, sabateria i fusteria. Un altre amich del 

Centre Carlista s’oferí a acompanyarmos demà a ca-un Sr. Bergadà que fa 

mocadors de seda segons lo sistema antich ab telers de ma. També hem 

d’anar a ca-un altre senyor que fa cintes de seda també ab telers de ma. 

Sabent que la Junta del Centre Excursionista me rebria [206] devers les 
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cinch ab molt de gust, m’hi som entregat, trobanthi el Sr. Serret, cronista 

de Manresa, i tres o quatre senyors mes, que m’han rebut molt be, 

llamentant que no hi hagués lo President Dr. Miró, vell amich meu, que 

urgències de família l’han obligat a ausentarse avuy de Manresa, i 

tampoch no hi ha pogut esser Mn. Guitart, un dels membres mes actius 

del Centre, que també se’n ha hagut d’anar per feynes imprescindibles. 

Ab això lo sol s’ès embarrancat i nosaltres hem pres redòs a la fonda. I 

fins demà dematí, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 22 (agost) 

S’acaba l’escorcoll lexicogràfich a Manresa. Cap a Berga. 

Preparatius d’enquesta 

 

A les nou m’espitx an el Centre Excursionista, i lo porter, l’amich 

Marc Mirabitlles, la seua dona i la sogra (nadiua de Berga) me diuen i jo 

escrich un bell aixam de mots de coses de casa i arreus de cuyna, d’allò 

mes rimat, fins que toquen les dotze. Mn. Benejam se’n va a la fàbrica de 

vidre del Sr. Serrallonga, passants’hi fins a mitx-dia replegant mots 

d’aquesta fabricació ben interessants. Ara En Moll s’entrega ab l’amich En 

Ramon Torrens, poeta lloretjat i fabricant de vetes de seda, fetes ab 

telers de fust a ma, a la casa Joaquim Borràs, a on fa bona cullita de mots 

de tal fabricació, pegants’hi fins a mitx-dia. Qui ha dits a Mn. Benejam els 

mots de la fabricació de vidre de la fàbrica d’En Serrallonga, ès estat 

Mtre. Miquel Vives i Poch, nadiu de Vallbona de les Monges (província de 

Lleida), que fa 23 anys que ès a Manresa. 

A les quatre pujam a l’automòvil que mos deixa a Berga a les set del 

vespre. Ja ès la tercera vegada que vench a ferhi enquesta gramatical i 

lexicogràfica. La primera fonch l’any 1902 i la segona l’any 1906 ab el Dr. 

Schädel. 

Anam a l’acte a veure Mn. Bonaventura Ribera, antich colaborador 

nostre, que’s posa ben resolt a la nostra disposició. Després visitam els 
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Pares Missioners del Cor de Maria, i el P. Joan Marcè i el P. Jaume Sans, 

entusiastes de l’Obra del Diccionari, també s’ofereixen a dirmos els mots 

que sàpien que ens puguen interessar. Selietjam l’hora de veure’ns demà 

dematí; i com ja ès tart, prenim redòs a la fonda. [207] 

 

 

Dia 23 (agost) 

Ramatxada d’enquesta a Berga. —Cap a la Baells, Guardiola de 

Berguedà i Bagà 

 

Devers les vuyt i mitja ens entregam a la Casa-Residència dels 

Missioners del Cor de Maria, i el P. Marcè i el P. Sans se posen a dirmos 

mots d’aquells mes catalans d’aquí, de Berga, del Penedès, del Camp de 

Tarragona, de la Plana de Vic, del Pla de Bages i de l’Empordà, que 

coneixen per haver passades temporades per tot allà; i mos hi pegam fins 

a mitx-dia. 

Dinam; i, dinats, En Moll se’n va a l’obrador del fuster Mtre. Joan 

Cunill que li diu els mots principals de son ofici. Mn. Joan Benejam entra a 

l’obrador del baster Mtre. Clement Felipó i també li aglapeix els mots mes 

característichs de tal ofici. Jo ab lo P. Sans me’n vaig a una botiga de 

fruytes i verdures. La botiguera (no pens a pendreli lo nom) ens rep molt 

be, i ens diu una partida de mots de les coses que té a la botiga, i ensems 

li guip la pronúncia bergadana, que la fa ben llampant. Mes tart prenim lo 

carrer Major i ens aturem a diferents botigues que hi veym objectes que 

ens criden l’atenció, i hi entram a demanar lo nom de dits objectes. Allò 

ve de nou ferm an aquella bona gent, que mos miren mitx astorats i 

sorpresos i no se’n poden avenir que nosaltres siguem vinguts de les 

Balears per aclarir aquells noms; i desiara, com mos senten i veuen que 

escrivim, esclaten de riure. Allà on hem escrites mes coses ès a la botiga 

de ferrateria de Ca’l Titllot i a l’Esparteria de Mtre. Enric Font. 

Ens veym després ab Mn. Armenter Bartrina, beneficiat d’aquí, que 

s’ofereix ab altres companys seus a replegarmos tots els mots que 
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demana lo Qüestionari que hem escampat derrerament, que ès un resum 

del de la Lletra de Convit. 

Ve a veure’ns Mn. Bonaventura Ribera i s’ofereix a fer costat a Mn. 

Bartrina i an els altres capellans que se son oferits a treballar de valent 

p’el Diccionari. 

Prenim comiat de tota la bona gent bergadana que mos han fet 

costat, i ¡cap a la Baells! ab la tartana ordinària; i de la Baells ab el tren 

¡cap a Guardiola! i llavò ab una altra tartana ¡cap a Bagà! a on ens rep i 

abrassa Mn. Andreu Rovira, antich colaborador nostre, que també ho fou 

una temporadeta de l’Institut, però que ja fa anys que ho ha deixat 

córrer. ¡La historia de casi tots els colaboradors de l’Institut! ¿A on treu 

cap enviar mots a una gent com els Instituters que la derrera pussa que 

elze pica ès de fer lo Diccionari? Enviarlos cabal [208] lexicogràfich ès lo 

mateix que tirarlo dins un pou. Desde l’any 1913 que comensaren els 

colaboradors a enviar mots a l’Institut fins a l’any 1918 que jo m’hi 

barallí, may cap Membre de l’Institut, fora jo, anà a les Oficines 

receptores del cabal lexicogràfich, a veure qui era que n’enviava o 

deixava d’enviarne ni que era lo que enviaven. Això me deya sempre Mn. 

Griera, encarregat de tals Oficines. Duyen altres bulls aquells... 

superhomes! 

 

 

Dia 24 (agost) 

Comensa l’escorcoll lexicogràfich a Bagà 

 

Es la segona vegada que vench a Bagà per ferhi enquesta gramatical 

i lexicogràfica. La primera fonch l’any 1906. Deym missa a la venerable 

esglèsia parroquial d’aquí, ogival primitiva, ab dues portalades en 

gradació, severes i agradoses mostres de la mes pura construcció mitx-

eval. Ens umplen d’atencions els Rts. Sr. Ecònom (Mn. Ramon Vila i 

Costa, nadiu de Pont de Reventí, unes quantes d’hores lluny de Bagà), 

Mn. Josep Boixader, beneficiat i nadiu d’aquí, i Mn. Josep Ricart, 
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beneficiat d’aquí també i nadiu de Casserres, un poch mes enllà de Berga. 

Tots s’ofereixen a dirmos tots els mots que saben que ens puguen 

interessar. 

L’Amo jove de la Fonda, N’Anton Ribalta (Ca-l’Oliayre), ens mostra 

l’era, el porxo: estables, cort dels porchs i ajoquer de les gallines, la 

pallissa (Paissa diuen aquí) i altres dependències de la casa, mentres En 

Moll i Mn. Benejam repleguen de boca de la Mestressa i les minyones els 

mots de la cuyna i de les eynes i feynes de cuynar, fins que a les nou ens 

n’anam a la Rectoria, a on lo Rt. Sr. Ecònom i Mn. Andreu Rovira ens 

diven mots d’aquesta regió, referents an els primers nou Qüesits del 

Qüestionari abreviat, i, com mos ne temem, ens toquen mitx-dia. —

Posam forqueta, ens n’anam a dinar, i a les quatre ¡cap a ca’l Senyor 

Ecònom! Mn. Benejam i jo i En Moll a ca-Mn. Ricart, que s’hi passa tot lo 

sant decapvespre, replegant vint i cinch jochs d’infants, que n’hi ha de 

curiosíssims. Llicencia els minyons, i s’entrega un estol de minyones que li 

diuen els jochs d’elles, fins que s’en ve la fosca, i han de suspendre la 

cosa fins demà. Ab Mn. Benejam no param d’escriure bolichs de paraules 

de la mes pura catalanidat de diferents Seccions del Qüestionari, i vos 

assegur que mos hi han fet esser els de l’Abadia perque en son sortits de 

mots d’aquells de pinyol vermey. [209] 

Com ja no hi veym a escriure, mos n’anam a passetjar una mica, i 

llavò cap a la fonda! i ¡bona nit, si vos colgau! 

Per cloure aquest dia, posam els noms dels minyons i minyones que 

han dits an En Moll llurs jochs: Gaietà Pedrals i Pernau d’onze anys, 

Ventura Quintana i Arderiu de deu, Josep Russell i Pernau d’onze; Maria 

de les Dolors Russell i Pernau de catorze, Maria Pedrals i Pernau de 

catorze, Ramona Cuberes de deu. Tota aqueixa gent menuda se son 

demostrats valentísims i bons fills de la Pàtria. 
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Dia 25 (agost) 

Segueix l’enquesta del dialecte de Bagà 

 

A dos quarts de nou mos n’anam a ca-Mn. Ricart, comensanthi la 

tasca ab son pare, D. Ramon Ricart i Vilardell, de setanta un any, nadiu 

de Casserres (Berguedà): D. Ramon Quintana i Quintana, de cinquanta 

dos anys, nadiu de Cabrianes, prop de Sallent, resident aquí fa una 

catorzena d’anys, se posa a dirme els mots de la terra com element de 

vida per l’home (bosch, aprofitament de la llenya, erm, conreu, prats, 

llaurades, sembrar, etc.); i vos assegur que en surten de paraules 

curiosíssimes. —Mn. Benejam escomet D. Francesc Ribalta i Prat, de 82 

anys, nadiu de Castellfollit de Riullobregós, que fa 71 any que caplleva 

per Bagà; feu molts d’anys de traginer: ara ès l’Amo de la Fonda de Ca-

l’Oliayre, a on posam. Diu a Mn. Benejam part del vocabulari dels xays i 

dels arriers, traginers, carreters i muls. Un nebot d’En Francesc Ribalta, lo 

vell, que ha nom Anton Marginet Ribalta, ha dit els noms d’estellar la 

llenya; i un tal Rossend Vall d’Augern, entre Bassella i Solsona, que 

caplleva per aquí, ens ha dit el vocabulari d’arreus de la cuyna i de l’ofici 

de ferrer; i les mos ha dits, mostrantli nosaltres els dibuixos de totes 

aquestes coses. 

A les hores Mn. Benejam s’ès entregat a ca-Mn. Ricart, i la mare 

d’aquest li ha dits noms vulgars de malalties, remeys d’elles, peixos i 

altres bestioles. —Mentres tant En Moll ab aquelles minyonetes d’ahir, i ab 

Mn. Ricart i sa mare ha aplegats els noms de castes de roba, pesses del 

vestit de dones i homes, antigues i modernes i pentinats, i dotze altres 

jochs de minyones, molt llarchs i complicats i richs de vocabulari i de 

formes gramaticals. 

Devers les tres ens espitxam a ca-Mn. Ricart: En Moll ab minyones i 

minyons replega els noms dels dies de la setmana, [210] mesos de l’any i 

festes anyals, sistemes de contar (la canaya conten per vints), costums 

infantívoles del dia de Capdany, dels Reys, del Dijous Sant, del dissapte 

de Pascua i de Nadal, noms d’aucells i abres fruyters. Mn. Benejam ab 
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Mn. Ricart i una noya, Josepa Avellanet, aplega els noms dels peixos de 

riu, i llavò se’n van tots dos a ca-un llauner, Mtre. Marcel�lí Russinyol i 

Mora, de 25 anys, nadiu de la Pobla de Lillet i resident aquí fa dos anys, i 

li aglapeixen lo vocabulari de son ofici; li estrenyen després a un forn: hi 

troben just el mosso, Diego Tristall i Sant-Pons, d’Avià, a mitja hora de 

Berga, que elze diu lo vocabulari de forner; i llavò s’esquitxen a ca un 

sabater, Mtre. Ramon Vidal, que fa altre tant ab els mots de son ofici. Jo 

ab lo pare i mare de Mn. Ricart i En Pepet Rossell replech un bon enfilall 

de noms de diferents Qüesits del Qüestionari, de la distribució de la casa 

de part defora i de part de dins. Ab això se fan les sis, i ens n’anam tots a 

passetjar una mica passant per devant lo Molí del Cul�leri. Escometem lo 

Moliner i la Molinera, Joan Muntades, de 44 anys, nadiu de Sant Llorenç 

de Campdevànol, i Maria Cunill de la Pobla de Lillet, els quals ens diuen 

tots els mots de la maquinària de tal molineria, que nosaltres tres 

consignam dins les nostres llibretes així com porem perque ja comensava 

a fer fosca, i no hi havia electricidat justament an aquella hora. 

D’allà li estrenyem a ca’l Jaumetó, En Jaume Cases i Coma, de 47 

anys, nadiu d’aquí, persona que de bous, bestiar de cabreste, de cerra, de 

llana i cabrum en sap la prima ferm, i hi aglapim lo vocabulari de bous, 

porchs i bestiar de cabreste, deixant les ovelles i cabres per demà. Prenim 

redòs a la fonda devers les nou del vespre, i ¡bona nit, si vos colgau! 

 

 

Dia 26 (agost) 

S’acaba l’enquesta a Bagà i la comensam a la Pobla de Lillet 

 

Prench una pila de notes de l’Amo vell de la fonda, de vuytanta dos 

anys, que està mes xalest i trempat que uns orgues, sobre les seues 

tragineries per tot Catalunya, desde Riba-roja de l’Ebre fins a Figueres. Ab 

En Moll i Mn. Benejam ens entregam a ca-D. Ramon Quintana, el qual ab 

son oncle Jaume Arderiu i Capdevila, la seua senyora i son fill se posen a 

dirmos mots de parentiu, de malalties de persones i animals ab llurs 
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remeys, i llavò tot el ram de cereals i llegums, matansa del porch i vinya 

de Cabrianes, i nosaltres escriu qui escriu [211] i venga a omplir planes i 

planes. A les onze En Moll se’n va a Ca’l Jaumetó i en recull lo vocabulari 

d’ovelles i cabres, que ès dels mes richs que hem trobats a Catalunya. Jo 

a les dotze me veig les caretes ab Mtre. Joan Rossell i Pujol, de 47 anys, 

nadiu d’aquí, carreter de tota la vida, que me dona billo billo tots els 

noms del carro i de totes i de quiscuna de les seues parts, i jo ¡hala a 

escriurehu! —He provat de fer conjugació d’aquí ab la minyona Maria 

Pedrals i Pernau, i me resulta molt abarceloninada, per lo qual desistesch 

de passar envant. 

Demàn a tres homes vells el noms vulgars dels estels; i ademés del 

Carro, les Cabrelles i l’Estel Bobé, trop els trillons, tres estels que estàn 

de filera, igualment llambregants, que fan la mateixa carrera del sol i 

cada dia avensen tres hores, i llavò la Creu dels Albats, que fa també la 

carrera del sol. Del cama-timó del carro m’han dit que eren tres mules: 

l’escalera, la ganxera i la davantera. 

Ab això s’ès fet hora d’anar a posar miques i mos n’hi som anats ab 

un peu devant l’altre. Contàvem no acabar la feyna fins demà horabaixa, 

però l’hem acabada aquest mitx-dia per lo resolt i acorat concurs que la 

gent d’aquí ens ha prestat, com casi cap altra població de les que fins 

avuy hem visitades, mereixent especial menció lo Rt. Sr. Ecònom, Mn. 

Ricart, vicari i organista, Mn. Andreu Rovira i D. Ramon Quintana. Que 

consti lo nostre agraiment mes coral a tots ells i a tots els altres que ens 

han ajudat i que indicam mes amunt. 

Hem pres comiat de tots i ab una tartana li estrenyem a Guardiola, a 

on n’hem trobada una altra que ens ha duyts, daixo-daixo a la Pobla de 

Lillet, a on ès la tercera vegada que arrip per ferhi enquesta lexicogràfica i 

gramatical, puys hi vinguí l’any 1900 i l’any 1906. —Lo Rt. Sr. Rector, Mn. 

Agustí Graell, ès estat tan atent que s’ès presentat ab un de sos vicaris a 

la fonda per oferirmos sos respectes. Lo Sr. Vicari ès Mn. Josep Bartrina, 

nadiu de Gironella. Un i altre se son oferits a fermos costat en l’enquesta 

lexicogràfica i gramatical que mos ha duyts aquí. Ens han proposat 
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d’anar, en haver sopat, an el Foment Catòlich, a on trobarem molta de 

gent aplegada que mos ne diràn de mots tants en volguem. Hem sopat i 

¡cap an el Foment Catòlich! que hi havia una cinquantena de persones 

que ens han acullits plens d’amabilidat. Un estol ha enrevoltat Mn. 

Benejam, un altre En Moll i un altre s’ès arremolinat entorn meu, i ja son 

estats partits a dirmos paraules i frases, característiques de la Pobla, i 

nosaltres escriu qui escriu. Que me’n direu? Ell com mos ne som temuts, 

han [212] tocades les deu; i hem tayats caps allà on érem, salietjant 

l’hora i les persones ab qui demà entre dia poguem seguir l’enquesta. I a 

les hores ¡cap a la fonda a posar els ossos de pla! 

 

 

Dia 27 (agost) 

Segueix l’endardell lexicogràfich a la Pobla 

 

Mn. Joan Francàs ès un bon amich i colaborador dels antichs. Per 

cara meua envià qualque cosa la primeria a les Oficines de l’Institut; però 

ja fa anys que no hi ha enviat. Alguns altres d’assí també elze convidaren 

els Instituters, però no arribaren a enviarhi res. Mn. Francàs l’any 1906, 

quant passàrem per assí ab lo Dr. Schädel, que hi estudiàrem la 

conjugació i la fonètica, m’entregà unes llistes de mots de la Pobla de 

Segur i de Sant Jaume de Frontanyà sensa esplicarmos lo sentit perque 

no le hi demanaven. Molts d’aquests mots son ben interessants i som 

venguts aquí per escorcollarlos. Mn. Francàs ès Rector del Santuari de la 

Mare de Deu de Falgàs a on se passa la vida, i n’ès devallat just per 

veure’m i fer un dia ab nosaltres, atenció que li agraesch ab tota la meua 

ànima. Tot lo sant dia mos hem passat ell diu que diu mots i jo escriu qui 

escriu, i entre col i col lletuga, vull dir, ¡bones espipellades! an els 

contraris de l’Obra del Diccionari (Deu elze fassa uns sants i bons. Amèn). 

A les vuyt del matí s’ès entregat En Ramon Francàs i Badia, nebot de 

Mn. Joan, que ha dits an En Moll els mots de sabateria, que ès son ofici, i 

a mi me’n ha dits de moltes d’altres coses. 
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Després s’ès entregat En Lluís Vilarrasa i Armengou, que també ens 

ha desllatigats una pila de mots pobletans. Lo nebot de Mn. Francàs ha 

acompanyat En Moll a una era, veina de la fonda, que hi batien, i llavò a 

ca-un ferrer, un llenterner, dos basters i un sabater, passants’hi tota la 

banda del matí replegant mots de tots aquests oficis; mentres que Mn. 

Benejam, constituit devers les vuyt a la barberia d’En Joan Sanyes i 

Casals, nadiu de Castellar de N’Hug, no ha parat d’escriure fins a mitx-dia 

els carreranys de mots de diferents oficis que li deyen el Mestre i els 

parroquians que hi anaven a xollarse (tallarse els cabells) i rasarse 

(tallarse la barba). 

Després de dinar ens esquitxam an el Foment Catòlich; i jo a una 

taula, voltada de pobletans, i Mn. Benejam a un altra, rodetjat d’altra 

bona gent, hem pellucats tracalades de mots [213] que aquells sants 

cossos ens anaven dient ab un gust fora mida, distingintse entre tots un 

tal Joan Fréjula i Capdevila. En voleu sebre mes? Mos hi hem pegat fins 

prop de les sis. En Moll a les dues s’ès espitxat a l’obrador de fusteria de 

Mtre. Isidre Bartés i son fill Joan [Bartés], que li han dits tot amatents els 

mots del seu art, i llavò ¡cap a la Rectoria! a on els miyons (minyons): 

Ramon Ferrer, de 14 anys, Miquel Barral d’11, Agustí Barral de 9, Joan 

Orriols de 12, Climent Vilarrasa de 10, se son posats a dirli jochs 

d’infants, i n’hi han dits vint, que els ha escrits per menut i que inclouen 

mots i frases d’allò mes rimat. Ademés ha recullits d’aquella gent menuda 

els noms dels dies de la setmana i dels mesos, les festes anyals i el 

sistema de contar. Aquí també la k�náye conta per vints. 

Sopam a les set i mitja i a les vuyt ¡cap an el Foment Catòlich! Tres 

estols de gent ens enrevolten, i ¡hala a dirmos mots! i jo ¡venga a 

escriurelos! I vos assegur que en brollen seguit seguit de curiosíssims. No 

mos ne temem, i se fan les deu. Suspenem el foch fins demà dematí, si 

Deu ho vol i Maria. I qui no li agrada, que prenga prim i n’hi haurà per 

tots. 
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Dia 28 (agost) 

Acaballes de l’enquesta del dialecte de la Pobla 

 

A les vuyt i busques Mn. Benajam i En Moll se’n van a la barberia 

d’En Sanyes, i entre aquest i els seus parroquians que li umplen la casa, 

no paren de dirlos paraules i frases de diferents oficis i professions, d’allò 

mes interessants, i això dura fins a prop de mitx dia. Jo mentres tant me 

plant dins una botiga de pa, devant la Fonda de Cerdanya, que l’Amo ès 

de Sant Jaume de Frontanyà, i me desllatiga un enfilall de frases que Mn. 

Joan Canudes ens hi replegà l’any 1906, no esplicantlesmos prou. Llavò 

m’espitx a la barberia d’En Sanyes, i hi trop lo nom vulgar d’algunes 

constelacions. Dinam ab quatre grapades, i a les dues ¡cap an el Foment 

Catòlich! que trobam ple de gent. En feym tres rol�los, un per quiscún de 

nosaltres, i no param de replegar mots fins devers les sis. Mn. Benejam i 

En Moll hi completen les seccions del bestiar gros, ovelles i cabrum, i jo 

ab els pagesos En Josep Cases, masover de Saus, En Joan Pons, alies 

Fumanya, N’Antoni Aroles, alies Mingola, faig tot el ram de la terra com 

element de vida per l’home (bosch, garriga, carbó, camps, feixes, 

botigues, sequeres, garrichs, pletes, erms, prats, trencar, fangar, goretar, 

sembrar, cereals, llegums, segar, batre) resultant [214] un xinxer de 

mots especials, que en lloch haviem trobats. Mn. Benejam guipa els mots 

referents an el carro, de boca d’En Salvador Vilella i Bartés, traginer, i 

d’altres engospa tot un esbart de mots ben avinents. En Moll aplega el 

vocabulari del bestiar de llana, llet, formatge i mató, bacum, noms de 

l’arreu (arade) de fust i ram de cuyna i el sistema de batre ab vergueres. 

A dos quarts de vuyt sopam, i a les vuyt ¡cap an el Foment Catòlich! 

altre pich per ferhi el val-Deu. Jo hi aglapesch els mots referents a beyes 

(abelles), brescam i cera, i En Moll i Mn. Benejam fan encara una bona 

tibada de mots a lloure fins que a les nou i quart tallam caps, 

despedintmos de tota aquella bona gent que tant i tant ens han assistit, 

replegant mes mots en dos dies que a moltes d’altres bandes en quatre. 
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Hem pres comiat també del Rt. Sr. Rector i dels dos Vicaris a ne qui 

devem bona part del be de Deu que hem trobat a la Pobla de Lillet. 

 

 

Dia 29 (agost) 

Cap a Campdevànol. —Entretoch an el dialecte de Campdevànol. —

Cap a Ribes de Freser i Puigcerdà, a on envestim el dialecte de 

Cerdanya 

 

Ens criden a les tres i mitja; a les quatre pujam a una tartana perque 

l’automòvil ordinari ahir se reté a mitjàn camí, de Gombreny, i els qui hi 

anaven hagueren de tornar a peu a la Pobla de Segur. Mos ne du la 

tartana a Campdevànol, deixantmoshi a les set. Comanam dinar per les 

deu, i ¡cap a l’esglèsia! a dir missa, i hi trobam de Rector Mn. Miquel Pla, 

que’l coneguí l’any 1900 a Borredà que n’era Vicari, el qual ens convida a 

berenar. Per aprofitar el temps fins a les deu, ens fa comparèixer un estol 

de minyones i minyons ab qui poguem estudiar la fonètica i morfologia de 

Campdevànol. Lo qual feym atropellantmos tan com sabem. Vetassí el 

nom d’aqueixa gent menuda: N’Enriqueta Forment i Peix d’onze anys, Na 

Maria Palau i Boix de 10, Na Roseta Mir i Camps de 12, Na Glòria Turtedès 

i Villaró de 12, Na Concepció Costejar i Oriols de 14, En Francesc Caminal 

i Saus de 10 i En Pelegrí Fosses i Cunill de 8. Aquí ens compareix lo Rt. 

Tinent Vicari de Sant Quintí de Puigredón, Mn. Josep Bartés, nadiu de 

Gombreny, que resulta esser un seminarista que l’any 1900 coneguí i diní 

a casa seua, anant ab mon coral amich D. Josep Cirera i Mas [215] del Pla 

del Rei, al cel sia ell i tots los morts, molt cosa del pare de dit Mn. Bartés. 

Jo no l’havia vist ni n’havia sabut res pus. Així mateix ès casualidat. 

El Sr. Rector de Campdevànol ens compromet a aturarmos a la seua 

Rectoria a dinar dijous qui ve, en tornar nosaltres de Puigcerdà, per poder 

estudiar el campdevanolench ab la bona gent que ens tendrà preparada. 

Acceptam tan bona proposta, ens n’anam a dinar, a dos quarts de dotze 

prenim el tren cap a Ribes, i a dos quarts de dues ab l’automòvil cap a 
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Puigcerdà, arribanthi devers les cinch. Vinguí a Puigcerdà l’any 1900, 

1902 i 1906. Aquesta ès la quarta volta que hi vench a estudiar el dialecte 

de la Cerdanya. Sempre hi havia trobat xalest i amatent aquell inoblidable 

D. Josep M. Martí, lo famós apotecari, dispost sempre a fer costat a 

qualsevol que vengués a Puigcerdà a fer estudis de lo que fos. Ens 

presentam totd’una a la Rectoria a on ens fan molt bon aculliment Mn. 

Josep Esclusa, Rector-Arxipreste d’aquí, i Mn. Antoni Tor i Gaspar, son 

Vicari, que’ns posen en relació ab D. Jaume Duran, metge, antich 

colaborador del Diccionari, Mn. Jaume Martí, capellà de l’Hospital de 

Puigcerdà, i el P. Isidre Rigola, Escolapi, tots els quals s’ofereixen a 

dirmos paraules i frases característiques de Cerdanya. El qui romp el foch 

ès el Sr. Duran, que mos ne mena a casa seua i se posa a descapdellar, i 

dona abast a tots tres, que no param d’escriure. En Duran ès un 

entusiasta, un fervent de la Cerdanya: de la seua historia, costums, 

paisatge i llengua. Mos hi pegam fins a les vuyt, que mos n’anam a sopar 

i poch després a geure. 

 

 

Dia 30 (agost) 

Foch granetjat an el dialecte cerdà. Un instituter ben atxul�lat 

 

Els amichs que vérem ahir, tots molt enfeynats, fins a les deu no ens 

poden dir mots. Això ès un contratemps una mica gros per nosaltres que 

demà li hem d’estrènyer a Ribes de Freser forsat forsat. I ¿que fas jo? 

M’entrech a ca’ls Pares Escolapis d’aquí, i lo Rt. P. Joan Batllori, Rector de 

tan santa casa, com me sent que li demàn socòs per poder aprofitar aquí 

tot lo dia, posa a la nostra disposició un esbart de minyons lo mes 

aixerits, i llavò ens recomana eficaçment a les polents famílies Puigbò i 

Cabana. En Moll envida aquella infantería de ca’ls Pares Escolapis, que li 

diuen fins a 32 jochs infantils, casi tots prou interessants ab bona cosa de 

mots i frases, i llavò en treu [216] el nom dels dies de la setmana i dels 

mesos i el sistema de contar, resultant que la canalla també conten per 
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vints quant comensen a embarbollar. A les onze se’n va a ca’l metge 

Duran, que ja l’esperava ab bona devoció, el qual li aboca un bon enfilall 

de mots cerdans ben rimats, que En Moll angospa mes que depressa. Mn. 

Benejam topa tant ab la família Cabana, que s’hi passa tot lo sant dematí 

recullint noms de robes i vestits d’home i dona i vocabulari de cuyna i 

distribució de la casa i de vida de família. I què en direm de la família 

Puigbò, que jo prench per mon conte? La Mestressa (senyora) D.ª Antònia 

Puigbò i son fill D. Josep Turiera i Puigbò, gran propietari i pagès d’aquí, 

m’acullen amabilíssims. D.ª Antònia me dona lo vocabulari del gallinam i 

d’altres coses de casa, i D. Josep, de les nou fins prop de les dotze i de 

les tres i mitja fins prop de les set, me dona tot lo vocabulari agrícola ben 

espinzellat, referent a boschs i terra conradissa, llaurar, femar, sembrar, 

segar, batre i eynes agrícoles, fins a l’estrem de que, per esplicarme 

l’arade, el jou i els arreus dels bous llaurant, ens n’anam a una terra seua 

que hi llauren, i devant un parell de bous junyits i llaurant, m’específica 

tota la cosa, i en prench els dibuixos convenients. Poques esplicacions 

m’havien donades a Catalunya de l’art de conrar en tots sos aspectes com 

la que m’ha donada aquest bo d’En Josep Turiera. A ell i a sa mare don 

mil gràcies, i m’esquitx an els Escolapis, a on trop lo M. Rt. Provincial, P. 

Jaume Orriols, i lo Rt. P. Joan Batllori, Rector d’aquesta Santa Casa, que 

un i altre m’umplen d’atencions i se demostren entusiasmadíssims de 

l’Obra del Diccionari, lo qual els agraesch ab tota la meua ànima; i me fan 

acompanyar a ca-Mtre. Joan Truyó i Sirvent, mestre de cases ben 

intel�ligent, que me diu mots preciosos de l’art de la construcció, de gran 

sabor local. 

Mn. Jaume Martí, que ens ha aydat tant en l’enquesta, m’ha contat 

que fou colaborador del Diccionari que els Instituters diuen que fan, i que 

hi envià molta de cosa, fins que l’any 1918 se’n cansà per la conducta 

improcedent d’aquells farsants. —Per tot trobam lo mateix: la primeria 

molts enviaren cosa a l’Institut, però en vista de la carronyeria institutera, 

deixaren d’enviarhi. Això ès el piramidal prestigi de que gaudeix l’Institut 

dins tot Catalunya. 
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Lo Rt. Sr. Rector de Puigcerdà ens convida a pendre café ab quatre o 

cinch capellans i D. Pere Pujol i Capdevila, metge, i D. Gonçal Bonilla, 

Mestre Nacional d’aquí, que s’ofereixen [217] a aydarnos en la nostra 

tasca lexicogràfica i ens diuen un bon raig de mots cerdans d’aquells 

d’aquells. 

En Moll ab lo metge Duran i Mn. Benejam ab Mn. Jaume Martí i el P. 

Isidre Rigola se passen tot lo sant de capvespre replega qui replega tot 

una bolitxada de paraules i frases d’aquí, i se comprometen a fermos 

cèdules de totes les altres que hagen deixat de dirmos. 

Assí mos n’ha passada una de bona ab un senyor puigcerdanench, 

que exerceix una professió facultativa. Jo anava ab lo Sr. Rector p’el 

carrer, i topam aquest senyor. El Sr. Rector m’hi presenta, i aquell senyor 

fa moltíssim de cas de mí i diu que ès un dels meus admiradors. El Sr. 

Rector el convida a pendre café a la Rectoria ab tots nosaltres i una 

partida mes de convidats. Aquell accepta, i s’hi entrega ab un altre 

company, també de carrera. Tots dos ens diuen un bon enfilall de mots, i 

el facultatiu fins mos entrega una llista de paraules. Se disol lo cafetal 

aplech i Mn. Benejam se’n entra a una confiteria per replegarhi mots 

acompanyantlehi dit senyor, que se’n va llavò a atendre an els seus 

clients. Mn. Benejam diu an el confiter que hi va a cercar mots p’el 

Diccionari de Mn. Alcover, i el confiter romàn tot admirat de que aquell 

senyor l’haja acompanyat per això, perque precisament avuy li havia dit a 

ell, an el confiter, que Mn. Alcover ab son Diccionari faria mal-be la 

Llengua Catalana i que jo estava venut an els de Madrid, an els inimichs 

de Catalunya i que no sabia res de res. Casi tots els contraris que jo tench 

a Catalunya, son per l’estil d’aqueix facultatiu, trompeters de l’Institut, 

que darrera mi, no me deixen part sana i en diuen la mala pèssima; però 

si jo me present davant ells, o fugen come conills o cans nanells o... se 

proclamen admiradors meus. Per això elze men tan poca por; en men 

mes a un mosquit. ¡Bons estalons té l’Institut! ¡Deu se’n apiat! Amèn! 

Tart de tot prenim redòs a la fonda per sopar i anarmosne a dormir. 
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Dia 31 (agost) 

Cap a Ribes de Freser. Esquitx rabiós de enquesta del dialecte 

ribench. Un Rector afiblonat contra els Instituters 

 

Dita missa i berenats, pujam a les vuyt a l’automòvil, prenim comiat 

de tota aquella bona gent puigcerdanenca i li copam cap a Ribes, a on 

arribam devers les deu. Deixam les maletes a la fonda i ¡cap a ca’l senyor 

Rector d’aquí! Li [218] esplicam l’idea que duym de fer enquesta 

lexicogràfica a Ribes fins el vespre, i crida dos seminaristes que hi ha assí, 

D. Francesc Barceló i Freixes de 20 anys i D. Lluís Pujol i Tubau de 19. 

Elze presentam una llista de mots i de verbs de Ribes, que ens envià Mn. 

Pere Pujol de Ribes, l’any 1906, a on hi ha bona cosa de mots sensa 

esplicar, i ells mos ho espinzellen tan bé com saben fins a la una i de les 

quatre fins prop de les vuyt. Ab això mos compareix lo Rt. Mn. Pere 

Duran, Rector de Campelles, no gayre lluny de Ribes, un dels homes mes 

xalests i xaravel�los que may haja vists, i llavò que els mots catalaníssims 

li brollen de la boca a forfollons. Totd’una ens demana si som aqueys de 

Barcelona que pretenen imposar llur pretenciosa ortografia i fer barallar 

els capellans i malmetre la llengua catalana, bestiar que ell califica de 

Catalanayres. Com ell veu que nosaltres som els contraria de tal gentola, 

s’amolla a les totes i mos ne diu de mots catalans, sobre tot de Martinet, 

d’on ès nadiu, que valen la barba d’un soldat, i que mos fan esbutzar de 

riure. En Moll ab un estol de minyonetes i minyons, que el Sr. Rector fa 

venir, replega un raig de jochs infantils, i els noms dels dies de la 

setmana, mesos, sistema de contar i festes anyals. 

Ab això s’entrega la fosca i passat les vuyt, ens despedim de tota 

aquella bona gent, i ¡cap a la fonda a sopar i a donar, part a la nit! 

 

 

Setembre 

Dia 1 
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Cap a Campdevànol. Altre entretoch vitench an el dialecte 

campdevanolench i ripollench. —Aturada a Ripoll. —Homenatge an 

el Rdm. Sr. Bisbe de Vic. Arrap sobre la pronúncia del llatí. —Cap a 

Sant Feliu de Torelló 

 

A les cinch prenim el tren cap a Campdevànol a on arribam dins una 

mitja-horeta. Ens rep a l’estació lo Rt. Sr. Rector, Mn. Miquel Pla; mos ne 

mena a l’esglèsia, hi deym missa, berenam a la Rectoria, i ens posam en 

feyna ab un esbartinyol de minyonetes i minyonets que fan un cap ben 

viu, ab Mn. Pla, Mn. Miquel Rierola, de Gurb, Vicari d’assí, i un home tot 

de Deu, En Benet Deseures i Carbonell, nadiu de Llenyers, tres hores 

lluny de Ripoll i que fa mes de coranta anys que ès a [219] Campdevànol 

(en té ara 67), conrador de tota la vida. En Moll ab aquella gent menuda 

segueix recullint els jochs infantils d’assí i noms d’animals, animalons i 

animalonets que hi ha devers aqueys varals. Mn. Benejam escriu les 

esplicacions que els Rts. Rector i Vicari, tots dos vigatans, li donen de 

mots que tenim de Vic que ens envià sensa esplicació un Pare Franciscà 

l’any 1906. Ara jo ab l’home de Deu Benet Deseures, que sempre té la 

mitja rialla a la boca, replech l’esplicació de devers trecents mots de la 

comarca del Ripollès, de lo mes interessants, que també ens envià un 

amich meu de Ripoll l’any 1906. No mos ne temem i se fa mitx-dia i 

dinam, obsequiantmos esplèndidament lo Rt. Sr. Rector, que ens torna 

acompanyar a l’estació a tres quarts de dues. Prenent comiat de tan bon 

amich i agraintli de tot cor lo be que ens ha tractats, pujam an el tren i 

dins set o vuyt minuts som a Ripoll. Deixam les maletes a l’estació i ¡cap 

a veure lo Monestir de Santa Maria! això ès, la Basílica i lo Claustre, que 

restaurà meravellosament l’inmortal Bisbe Morgades, a on un se sent 

trasladat an el sigle deu o onze. Quinze anys feya que no havia vista la 

Basílica ni el Claustre, i hi he admirades una partida de coses noves, 

preciosíssimes que completen l’obra colossal d’aquell gran Dr. Morgades, 

glòria capdal del Bisbat espanyol. Mos companys Benejam i Moll no 

havien vist may tan insigne monument, astre de primera magnitut de 
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l’arquitectura romànica, i s’hi son entusiasmats, passantmoshi mes d’una 

hora. Sabent que l’Exma. Sra. Marquesa viuda de Dou, antiga 

colaboradora del Diccionari, era aquí ab sos fills, ens espitxam a visitarlos, 

i ens reben amabilíssims. Ens donen la bona nova de que lo Rdm. Sr. 

Bisbe de Vic, Dr. Muñoz, ès a Ripoll, a la Rectoria; i, com el cotxer de la 

Sra. Marquesa anava a acompanyarmoshi, se presenta un escolanet a 

dirme que lo Rdm. Sr. Bisbe me demana. Mos n’hi anam ben peus alts, i 

el Rdm. Sucessor dels Apòstols ens rep brassos uberts, fentmos grans 

festes. Ens fa contar de la nostra eixida lexicogràfica, que sempre ha 

demostrat interessars’hi molt, i fins i tot me fa esplicar allò de la 

pronúncia històrica del llatí devant tota la taulada de gent, capellans i 

altres persones ilustrades, tots els quals, i el Rdm. Sr. Bisbe el primer, 

demostren estar completament conforme ab mos punts de vista, i 

censuren a les totes els caps-esflorats que, duyts de la seua reconsagrada 

passió política i de la seua betzèrria contra la castellana gent, germana 

després de tot de la catalana, han enverinada esbojarradament la qüestió 

de la pronúncia del llatí, que no ès ni pot esser cap [220] qüestió 

nacionalista, sino pura i esclusivament una qüestió històrica, que han de 

resoldre els homes de ciència, i no els gats-vayres ni els galifardeus, 

horrorosament ignorants i inconcients, de la Mancomunidat i de La Lliga 

Regionalista. 
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Ripoll 

 

 

Ens despedim del Rdm. Sr. Bisbe de Vic i de tots sos digníssims 

acompanyants, i ¡cap a l’estació manca gent! A les cinch i vint tocam el 

dos cap a Sant Feliu de Torelló, a on trobam dos grans amichs meus, 

colaboradors antichs del Diccionari, que no ens coneixíem mes que per 

cartes: D. Joan Subirachs, advocat i Jutge Municipal d’assí i D. Francesc 

Vergés, apotecari, els quals ab Mn. Joan Canadell i D. Feliu Tresserres, 

alumne de l’Universitat Gregoriana i Doctor en Filosofia, ens fan una 

rebuda d’allò mes coral, com també lo Rt. Sr. Rector de Sant Feliu, Mn. 

Ramon Pla-de-la-Sala. No volen que anem a cap fonda, sino a casa llur. 

Feym una conversada d’allò mes íntim, trassam el pla de campanya 

lexicogràfica per demà; i com fa tothom clar de seny tots els dies, 

acabam per anarmosne a geure; i bona nit tots plegats. Amen. 
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Dia 2 (setembre) 

Comensa ben remolest l’escorcoll lexicogràfich a Sant Feliu de 

Torelló 

 

Assí hi ha una gran indústria d’objectes de banya tornetjats sobre tot 

de brocats i xerumines per botes i porrons. En Moll se’n va ab En 

Tresserres a un obrador d’això, i hi aglapeix lo vocabulari de tal ram, i tot 

seguit fa lo mateix a ca-un fuster i a ca-un terrer ab lo vocabulari de tals 

oficis i llavò ab el Sr. Vergés aplega el nom vulgar de les malalties. Mn. 

Benejam emprèn els mots de parentiu, festes anyals, dies de la setmana i 

mesos, distribució interior i esterior de la casa i arreus de totes les 

dependències casolanes, l’aviram i els altres animals de ploma, lo qual 

l’ocupa tot lo sant-dia ab D. Joan Subirachs i la família d’aquest, que le hi 

espinzellen tot fil per randa. Mentres tant me presenten cinch minyonetes 

lo mes atxaravides: Na Florentina Basses i Roma de 13 anys, Na Maria 

Marsellés i Baucells d’onze, Na Concepció Tresserres i Llach de 12, Na 

Carme Espona i Dalmau de 13, N’Antònia Puig i Benito d’onze. Ab elles 

emprench la conjugació dels 82 verbs que duch en llista, que hi ha 

mostres dels regulars i dels irregulars. Ens hi pegam fins prop de mitx-dia 

i llavò de les quatre fins devers les set. En Moll ab tres minyonetes 

d’aquelles de la conjugació envest els jochs infantils que aquelles 

pitxorines van esplicantli [221] bil�lo bil�lo i ell escriu qui escriu, fins que 

se’n ve la fosca, i tallen caps. S’entreguen devers les set a ca’l Sr. Vergés 

dos conradors ben entesos, En Lluís Torrent i Generós i En Manuel 

Codinachs i Terrés, i me diuen mots d’agricultura fins a les vuyt, que 

quiscú toca el dos cap a ca-seua; i ¡bona nit tots plegats! 
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Dia 3 (setembre) 

Mes ventim an el dialecte de Sant Feliu. Escapada lexicogràfica a 

Sant Pere de Torelló 

 

Avuy tot lo dia les he jo ab aquelles minyonetes que no paren de 

conjugarme verbs i jo escriu qui escriu fins que a un quart de sis feym el 

val-Deu dels 82 verbs de la llista, agraint de cor an aquella gent menuda 

lo seu heroisme de ferme tota aquella conjugada. En Moll de boca d’un 

pastor ha replegat lo vocabulari del bestiar de llana, i llavonses ha seguit 

replegant jochs infantils i després de dinar hi fa les acaballes, i ab D. Joan 

Subirachs i En Tresserres pugen a una tartana, que elze du a Sant Pere 

de Torelló, uns tres quarts lluny de Sant Feliu, que hi ha una gran 

industria d’esquelles, picarols i borombes, i en repleguen lo vocabulari, 

tornantne devers les vuyt. Mn. Benejam ha replegats mots de diferents 

seccions que li ha dits D. Joan Subirachs ab la seua senyora, una cunyada 

i una tia, especificantli el ram de llangonisses, i llavò a ca’l Sr. Vergés de 

boca de D. Geroni Espadamala, propietari d’aquí, ha besquetjats els noms 

de cereals i llegums. A les cinch i mitja m’hi som aplegat jo i hem fet lo 

vocabulari agrícola desde la preparació de la terra per sembrarla fins a 

tenir el sembrat a punt de segar, en lo qual ens ha aydat una cosa de no 

dir En Pere Tanyà i Camps, typ molt original, simpàtich i xaravel�lo, que 

ralla p’els colzos i els mots de la mes pura catalanidat li brollen a querns. 

Entén de tot perque, ademés de matalasser, ès baster i conrador, i dona 

les fites ben netes de tot, i li aglapesch grapades de mots de lo mes 

llampant. 

Ab això se’n ve la fosca, se fan les vuyt i suspenem el foch fins demà 

dematí per anar a sopar, enllestir altres feynes i ¡a geure toquen! 
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Dia 4 (setembre) 

A forsa de forses acabam d’esclovellar el dialecte de Sant Feliu 

 

En Tanyà s’entrega a dos quarts de nou, i seguim ab ell el vocabulari 

agrícola, especialment el ram d’eynes i abelles, [222] donant recapte a 

Mn. Benejam i a mi, perque vos assegur que se’n treu de paraules aquest 

bo d’home per assaciar qualsevol. En Moll ab D. Joan Subirachs se’n van a 

ca-un conrador d’aquí per veure un carro, un jou (aquí en diuen !��w) i 

una arade. Apleguen el vocabulari de tot això, i resulta que aquí just 

llauren ab geu, els bous, i les mules, muls i eugues llauren sensa, just ab 

collar i unes corretges. —Puja un masover del senyor Subirachs, En Joan 

Solà i Català, de 61 anys, nadiu d’assí, i acabam ab ell el ram de conrar la 

terra, segar i batre i el vocabulari referent a bous, porchs i bestiar de peu 

redò. —A les dotze me’n vaig a la Casa de la Vila, a tornar la visita an el 

Sr. Bal�le que’m saluda de part de l’Ajuntament. N’hi don mil gràcies, 

comanantli que de part meua oferesca mos respectes a tots els Regidors. 

Dins el despatx del Sr. Bal�le veig entronisat lo Sacratíssim Cor de Jesús, 

lo qual honra molt l’Ajuntament i tot el poble. 

La banda del capvespre seguim l’enquesta lexicogràfica sobre 

abelles, sitges de carbó, arbres fruytals i farciments (embutits) de 

porquim, i mentres sopàvem s’entrega un fedor de carbó, Mtre. Joan 

Casadesús i Clos, nadiu de Santa Maria de Corcó (l’Esquirol), que l’havíem 

cercat lot lo dia sensa poderlo trobar perque no era a Sant Feliu. Venia 

per dirmos els termes de carboneria. Quedam que jo demà, en haver dita 

missa, arribaré a casa seua i elze me dirà. 

Feym una llarga conversada ab els amichs Subirachs i Vergés sobre 

catalanisme i moviment polítich català i toch ab les mans la fonda crisis 

que el catalanisme passa a hores d’ara i que perilla fer fendi si els 

directors no demostren tenir mes seny que fins ara. —Se fa tart, i per lo 

que puga esser mos n’anam a geure. 
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Dia 5 (setembre) 

Cap a Vic. Entrevista ab lo Rdm. Sr. Bisbe i Mn. Collell. Enquesta 

sobre el dialecte vigatà 

 

Pelluch de Mtre. Casadesús un grapat de mots de carboneria i prenim 

comiat dels amichs D. Joan Subirachs, D. Francesc Vergés i llurs famílies i 

dels altres amichs, que tant i tant ens han assistit i aydat a fer l’enquesta 

lexicogràfica, essent Sant Feliu un dels punts a on hem trobat mes bon 

costat. Que consti lo nostre agraiment mes coral. 

Pujam a dos quarts de nou an el tren que devalla de Ripoll i ab una 

exhalació som a Vic. [223] 

Vinguí a Vic a fer enquesta gramatical i lexicogràfica l’any 1900, l’any 

1902, l’any 1910, i sempre m’hi campí beníssim. Esper que aqueixa 

vegada me succeirà altre tant, Deu ho fassa! 

Deixades les maletes a la fonda, collam cap a la Mercè, casa-matriu 

dels Missioners del Cor de Maria. El Rt. Pare Superior ens rep 

afectuosíssimament i posa a la nostra disposició lo bon amich Rt. Pare 

Valentí Bruch, meritíssim de l’Obra del Diccionari, que ens entrega set o 

vuyt llibretes tot de mots especials d’una gran partida de comarques 

catalanes que ell mateix ha replegats anant a predicar assí i allà. Com 

algunes d’aqueixes notes son escrites molt de pressa per haverles preses 

tot sentint les paraules, demanen certes esplicacions que el Pare Bruch 

dona a Mn. Benejam, i ab això estàn ocupats ells dos tot lo sant dia, fora 

el moment d’anar a veure lo Rdm. Sr. Bisbe d’assí, que ens rep ab grans 

festes, i lo M. I. Mn. Jaume Collell, que també se desturmella per 

obsequiarnos, produint a mos companys una impressió agradabilíssima. 

Mn. Collell, a pesar dels seus molts d’anys (en du cinquanta cinch de 

periodista) se conserva admirablement per servir la Pàtria i la Llengua 

Catalana i sobre tot l’Esglèsia Catòlica. Es la figura mes venerable que ens 

queda de l’època heroyca del Reneixement Català. S’ès oferit a dirmos 

tots aquells mots mes típichs que sàpia del dialecte vigatà i de les altres 
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comarques catalanes que ell coneix, que son moltes. A on trobam un niu 

de mots i frases de la mes pura catalanidat ès a la Casa de Caritat en el 

departament de minyones i minyons. Hi comanda lo nostre vell amich i 

colaborador Mn. Pere Bofill, que posa a la nostra disposició tota la gent de 

la casa; i les Monges que la cuyden ens presten un concurs entusiasta de 

tot. Hi destacam En Moll per que hi aglapesca els jochs infantils, ab tot i 

havermos dit qualcú que a Vic no n’hi havia de catalans, que tots eren 

forasters. En Moll hi afica el nas, i n’hi troba tot un esbart de jochs, tots 

ben catalans i polents de vocabulari. Arriba a escriure’n mes de 

cinquanta. Jo me pas tot lo sant decapvespre aclarint el sentit de les 

paraules d’unes llistes que m’enviaren l’any 1906 els Frares Franciscans 

d’assí, que no he pogut recordar quins foren. 

Se fa fosca negre, i prenim redòs a la fonda i ¡fins demá dematí, si 

Deu ho vol! [224] 

 

 

Dia 6 (setembre) 

Segueix l’enquesta dialectal a Vic. Bell costat que ens hi fan lo 

Rdm. Sr. Bisbe i Mn. Collell. Casi tots els colaboradors de l’Institut 

han deixat d’esserho 

 

Berenam ab el P. Bruch an el Convent mateix de la seua 

Congregació, i ens posam en feyna tot seguit. En Moll s’espitxa a la Casa-

de-Caritat a seguir l’admirable replega de jochs infantils, comensada ahir. 

Mn. Benejam segueix ab el Pare Bruch endardellant i aclarint el sentit de 

les apuntacions que aquest bon Pare consignà a corre-cuyta dins les 

seues llibretes. Jo me’n vaig an el Palau per veure que vol lo Rdm. Sr. 

Bisbe que ahir me digué que hi tornàs avuy, i me dona l’agradable 

sorpresa de posar a la meua disposició, per que diguen mots vigatans 

especials, Mn. Anfós Torrent i Estrada, nadiu de les Guilleries i Prefecte 

dels Col�legials (seminaristes interns) d’aquí, Mn. Marià Tubau i Pla, 

subdiaca, i l’altre seminarista N’Eduard Junyent i Subirà, un i altre nadius 
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de Vic i tots tres entusiastes de la nostra llengua, els quals me enfloquen 

mots vigatans a roys, de les tres fins a les cinch, quedant salietjats per 

seguir la tasca demà a dos quarts de vuyt. 

A les onze m’espitx a ca-Mn. Collell, que se treu un paquet ben 

revengut de cèdules de centenars de paraules, replegades a Vic, a la 

Marina, a la banda de Lleida, devers Camprodon, Olot i altres endrets, 

totes sumament interessants. Les m’esplica una per una i llavò les me 

dona. Hi treball de les onze fins a la una i de les cinch fins devora les 

vuyt. Es una contribució importantíssima ab la qual rendeix Mn. Collell 

gloriós homenatge a l’Obra del Diccionari, de lo qual li donam milions de 

gràcies. Que Deu li pagui tanta de magnanimidat. Amen. Com ja ès tan 

tart i demà matí mos esquitxam a Rupit, prench comiat del venerable 

Mestre en Gay Saber, el mes antich que ens queda, ab l’afecte ardent del 

qual tan honrat me consider. —A les vuyt i busques els tres companys 

tocam comparició a la fonda, enllestim feynes, sopam i ¡a geure falta 

gent! 

El Pare Bruch m’ha confessat que la primeria contestà una partida de 

qüestionaris que li enviava Mn. Griera, però que devers l’any 1918 ho 

deixà córrer, veyent que tot anava en orri devers l’Institut. Es lo que mos 

diuen per tot. Tots els qui un temps foren colaboradors de l’Institut, ens 

diuen que fa anys que no hi envien res ni hi volen enviar. Sols a [225] 

Manresa ens digueren d’un que desiara hi envia, això sí, molt endarrerit. 

 

 

Dia 7 (setembre) 

Feyna comanada del dialecte vigatà. Cap a Santa Maria de Corcó 

(l’Esquirol). Cap a Rupit, a on comensam l’enquesta 

 

A dos quarts de vuyt compareixen a la fonda Mn. Torrent, Mn. Tubau 

i En Junyent. Elze don instruccions per que d’assí a octubre me puguen 

aclarir el sentit de totes les paraules vigatanes que queden a aclarir 

d’aquelles llistes de 1906, i llavò les m’envíin a Mallorca, i se despedeixen 
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de nosaltres, que li collam cap a la tartana de l’Esquirol (Santa Maria de 

Corcó) que surt de Vic a dos quarts de deu, i mos deixa a l’Esquirol a un 

quart d’una. Dinam ab quatre grapades i mos n’anam a veure l’esglèsia, 

que ès gran i de trassa monumental, com ho ès tot lo poble, puys les 

cases son de pedres grosses ab llindes de portals i finestres totes d’una 

pessa (pedra viva tot), com els brancals i merxapeus i cantonades. 

Visitam també el Sr. Rector, Mn. Ramon Cunill i Mn. Joan Espadaler, 

Vicari, que ens reben afectuosíssims i ens conviden a passar lo menys un 

dia ab ells, en tornar de Rupit. 

A dos quarts de tres pujam a la tartana que hem llogada, i ¡cap a 

Rupit son les feynes! Encara no feya tres quarts que caminàvem com 

comensa a fermos xicotines una ventarulla, que ha dit el tartaner, que el 

punt ens ha duyta brusquina, que ha anat creixent i creixent, i ha acabat 

per esser pluja grossa, que ha durat fins devora Rupit, a on som arribats 

entre dues fosques. Hem trobat ple l’hostal principal, i mos hem haguts 

d’agombolar dins un altre, de molt bona gent, però un poch massa 

primitiu i de poca cabuda. Per no ballar tan estrets, el Rt. Sr. Rector 

d’assí, Mn. Joan Bartés, m’ha donat cobri a la Rectoria. Mn. Bartés resulta 

esser de ca’l Bartés de Gombreny a on vaig dinar jo ab D. Josep Cirera 

l’estiu de 1900, i a les hores ell era seminarista, com el seu germà de qui 

parl dins la relació de dia 29 d’agost. 

Aquí hi ha per la bona sort un Centre Catòlich devora la Rectoria. Ens 

n’hi anam ab lo Sr. Rector, Mn. Benejam i En Moll. Hi trobam dotze o 

tretze persones, que, sentint la nostra invitació a dirmos paraules i frases 

de Rupit, se posen a dirmosne, i nosaltres ¡hala a escriureles! tan 

depressa com porem, fins que a les nou tallam caps, i ens n’anam a sopar 

i a geure. [226] 
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Dia 8 (setembre) 

Segueix ben arreu l’enquesta lèxica a Rupit 

 

Ens aixecam abans d’anar en lloch, enllestim feynes precises, i entre 

vuyt i nou, mos tiram an el carrer per conèixer una mica el poble, que 

també ès d’un caràcter monumental per la robustesa i solemnidat de les 

parets, portals i finestres, tots de pedra viva i de trossades molt grosses. 

L’esglèsia fa un creuer ab cúpula, no gayre gran, però molt notable per lo 

solemnial de la seua arquitectura. El trispol dels carrers tot ès pedra viva; 

i un no veu en lloch mes que tal pedra. Guayta la gent per portals i 

finestres, i nosaltres elze demanam el nom de les coses que veym que 

ens criden mes l’atenció, i les mos diuen amabilíssims. Es que ens 

acompanya lo Rt. Sr. Rector. Crech que, si no fos per ell, mos hauriem 

presos per beneyts i n’haurien fet tres dies. 

El Sr. Rector fa venir a la Rectoria cinch o sis minyonetes, que diuen 

an En Moll una partida de jochs de la gent menuda, d’allò mes català, i 

llavò aplega d’un pagès d’aquí uns quants noms vulgars d’estels. Jo les 

he ab un tal Benet Banús i Tries, de xeixanta k�tr	 (quatre) anys, nadiu 

de Sant Feliu de Pallerols i que fa 27 anys que caplleva per Rupit: 

envestim el vocabulari de la terra selvatge i de la conrada ab tot et ram 

de artigues, formigons, restobles, llaurar i sembrar, tardanies (patates, 

fesols, blat de moro), lo qual ens té ocupats tot lo sant dematí. 

Després de dinar, un Paleta (picapedrer), un tal Joan Marès i 

Falguera, de 54 anys, me diu una pila de mots del seu ofici. Llavò se 

presenten D. Eudald Sadurní, sastre, nadiu d’aquí, i D. Paulí Costa i 

Bernades, Mestre Nacional d’aquesta vila. En Sadurní ens dona uns 

quants mots del seu ofici, gens despreciables. A les hores ens diuen que 

an el Centre Catòlich hi ha forsa gent. Ens n’hi anam i feym tres estols: 

un per Mn. Benejam, un p’En Moll i un per mi. En Moll aplega un enfilall 

de jochs de noys, noms dels dies de la setmana i dels mesos, i parts del 

cos i paraules a barreig. Mn. Benejam ab uns quants de rupitenchs 
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besquetja els noms de la distribució de la casa de part de fora i de part 

de dins: el primer pis i l’escala, bigues, poyts [posts], ram de fuster, de 

manyà, sistema de contar (la canaya conta per vints), i llavò envest el 

vocabulari del segar, vestits d’home i dona i dels infants. An el Centre 

Catòlich pelluca el noms de les parts del cos de l’ase, els Noms de Deu, 

del dimoni i dels peixos de rius, [227] qualidats intel�lectives i corporals, 

noms dels fenòmens metereològichs. —Jo mentres tant ab En Pere 

Masdeu i Capdevila, nadiu d’aquí, de 33 anys, envest el vocabulari del 

segar, lligar, garbejar i tota la traüllada del batre, que ès tan complicada 

per tot arreu. Ab això se fa tart, i ¡cap a la Rectoria falta gent! 

Ha plogut casi tot lo dia. Ab pluja anam an el Centre Catòlich i ab 

pluja en sortim. Fa una fosca ben negre; el carrer ès una costa de 

grenys i llisars irregulars de pedra viva, per on devallen regadores 

d’aygua a la vela. A Rupit no hi ha fanals d’oli, petroli, gas ni electricidat. 

Nosaltres duym candelins i estadals, però la ventarulla que fa, elze 

apaga. Jo pech trevelada i caych dins una regadora d’aygua. M’hauria 

pogut rompre una cama, una cuixa, les costelles, la crisma. Gràcies a 

Deu, just prench una remullada, i m’aixech mes que depressa. Entram a 

la Rectoria, enllestim altres feynes, sopam i ¡cap a posar els ossos de 

pla! 

 

 

Dia 9 (setembre) 

Mes enquesta a Rupit i an El Corriol 

 

Aplegam tots tres vocabulari vulgar de malalties, farciments de 

porquim i altres coses consemblants an aquestes, fins que ab el Rt. Sr. 

Rector ens esquitxam tots tres, enfilantmos per un cap de cingle molt 

espadat, cap an El Corriol, masia molt ufanosa i ab una casa d’allò mes 

ben encitronat, per saludar lo bo patrici D. Rafel Puget de Manlleu, 

fabricant i propietari que se passa bona part de l’any aquí dalt, esperit 

ubert a tots els ayres purs de la literatura catalana i entusiasta de l’Obra 
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del Diccionari. Ja ens esperava ab tota la seua honorable família, que 

ens han rebuts ab palmes d’or i fort i no’t mogues han volgut que 

dinàssem ab ells. Hem topat un mestre de cases, molt entès, nadiu 

d’assí, que ens ha dit un bon grapat de mots de son ofici. Entram a ca’l 

Masover del Corriol i completam el vocabulari de la cuyna veyent els 

objectes nosaltres i dientmos els noms aquella bona gent i mostrantlos 

En Moll i Mn. Benejam altres objectes per l’estil, dibuixats. Mentres tant 

el Masover me mostra una arada antiga, i me diu els noms de tots sos 

components, i llavò un jou de bous i després la cabanya o erbera ab son 

bocal i la cort de les eugues de batre. Per veure funcionar el j�w de bous 

ab tots sos adherents, ens n’anam a un pinar d’allà devora que hi ha un 

parey de bous junyit a una carreta. En Moll dibuixa una reya d’ala de 

mosca i una de coa d’oronella, de devers cinch pams de llarch. [228] 

Prenim comiat d’aquells bons senyors del Corriol fentlos mil mercès 

de tan bona acullida com ens havien feta, i devallam a Rupit per 

acabarhi l’enquesta. L’acabam an el Centre Catòlich, fent la gent 

aplegada tres remolins entorn nostre. En Moll hi replega noms d’animals 

selvatges, animalons i animalonets, cereals i llegums. Mn. Benejam hi 

pelluca la nomenclatura de coloms i aviram, noms vulgars de les 

malalties i cunills. Jo hi besqueig els mots propis del ram d’abelles, 

aixams i mel i llavò lo referent a llevat, pastar, encalentir el forn, 

enfornar i coure. Me diu tals mots En Ramon Rovira i Arvat, de 42 anys, 

nadiu d’aquí. 

Com mos ne temem, toquen les deu i quart i prenim comiat de tota 

aquella bona gent rupitenca, donantlos mil gràcies de la santa paciència 

que han tenguda de dirmos tants de mots, un bo l’altre millor. Acabam 

per anarmosne a geure ab la part de Deu. 
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Dia 10 (setembre) 

Cap a Manlleu, Vic i Sant Joan de les Abadesses! 

 

El Rt. Sr. Rector se’n va a Sant Joan de Fàbregues, un redol de 

cases no gayre lluny d’aquí, a dir un capdany (aniversari) de mort, i 

prenintne comiat li demostram lo nostre mes fondo agraiment per lo 

molt i molt que mos ha assistit. ¡Pobres de nosaltres si no el trobam a ell 

a Rupit! que ha compresa tota la trascendència de l’Obra del Diccionari. 

Dita la missa, me’n entr a ca’l fideuer Mtre. Salvi Canals i Parramon, 

que me mostra la seua prensa de fusta, de fer fideus. La dibuix ab 

quatre grapades, i pos el nom de cada pessa an el dibuix mateix, i llavò 

me diu una partida de mots ben pintoreschs, que plant dins la meua 

llibreta. Me diu que el carrer de la Rectoria, oficialment carrer del Fossar, 

té un altre nom una mica imprudent. —¿Quin ès aquest nom? demàn jo. 

—Carrer de Rompre-culs, diu ell fent la mitja. Es que n’hi ha molts que 

hi cauen ab la mala petja que hi ha, i el pobre posterme paga la festa 

sensa inculparhi res. 

Se fa hora de partir. Dos escolanets se carreguen les maletes, i mos 

acompanyen fins an El Corriol, a on trobam l’automòvil de D.ª Josefina 

Puget de Fontana germana de D. Rafel Puget. Hi puja la senyora de D. 

Rafel, D.ª Pilar Pèrez-Cabrero, i de d’allà tots quatre cap a Cantonigrós, 

a on puja la mateixa D.ª Josefina, i ¡com cent mil dimonis cap a Manlleu 

i cap a Vic! Aquí ens separam de tan digníssimes senyores, retentlos 

[229] mil gràcies de tantíssima d’amabilidat ab que tant ens han 

afavorits. Pujam a saludar Mn. Collell, i el trobam tan trempat com 

sempre. Ens demana les impressions que duym de Rupit, interessantse 

molt per la nostra Obra. Li moch del moviment d’opinió que certs 

catalanistes barcelonins enrevisclen contra l’Exm. Sr. Ministre d’Hisenda 

(En Cambó), i coincidim completament, considerant que n’hi ha massa 

de catalanistes que viuen en ple deliri i que estàn bona cosa deixats de 

la ma de Deu. En Moll passa per la Casa de Caritat i replega uns quants 
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jochs infantils mes. A les cinch i busques prenim el tren cap a Sant Joan 

de les Abadesses, que hi arribam a les set. Hi trobam la Festa Major 

comensada. Visitam lo Rt. Sr. Rector, que ens rep ple d’amabilidat i ens 

fa els millors oferiments, ab tot i trobarse atrafegadíssim ab els mal-de-

caps de dirigir la Festa Major, de pujat colorit tradicional i cristià i que 

tota la població hi va alta. Trobam tres o quatre rectors de parròquies 

diferents, nadius d’aquí i que hi son venguts per celebrar tal Festa, i 

tots, quant el Sr. Rector m’hi presenta, se demostren contentíssims de 

poderme estrènyer la ma i m’animen ardorosament a dur endevant 

l’Obra del Diccionari contra tots els meus contraris. El Sr. Rector d’aquí, 

totd’una que’m veu, ja me coneix d’haverme vist a Prats de Lluçanès 

l’any 1902, quant hi aní a passar un dia ab aquell gran català que se 

deya Mn. Josep Valls, al cel sia ell i tots los morts. Amèn. 

Se fa tart i prenim redòs a la fonda i donam part a la nit per lo que 

puga esser. 

 

 

Dia 11 (setembre) 

Enquesta acorada del dialecte de Sant Joan de les Abadesses. 

Cap a Olot. Reclaus per trobarhi hostatge 

 

Es un mal dia avuy per pellucar mots an aquesta vila, a on casi 

negú cern de son cedàs ab la Festa Major que ho du tot en revolt. Per 

això determinam de coparli cap a Olot mes que depressa, però llavò mos 

refeym perque dins la sacristia, després de dir missa i donar gràcies, ja 

trobam uns quants de seminaristes i de capellans que ens diuen un bon 

raig de mots, ben característichs de Sant Joan, i ens prometen dirmosne 

molts mes mentres siguem aquí. Ab això se presenta un fill de D. Esteve 

Orriols i Vilalta de Ca’l Rus, que diuen assí, que Mn. Collell ens recomanà 

que el vèssem. Aqueix fill seu ès tonsurat i ha nom Joan, i té dos 

germans mes: un ja teòlech, que nom Esteve, i l’altre ja prevere, 

anomenat Mn. Josep. Tots aqueys s’ofereixen [230] a dirmos paraules 
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tot lo dia de tot quant sàpien. Mos ne menen a casa seua i llur pare D. 

Esteve, dues germanes i una tia, ens fan els mateixos oferiments, i mos 

volen tenir a casa llur fins que mos n’hàgem d’anar a Olot. En vista 

d’això hi quedam fins el vespre i emprenem l’enquesta del dialecte de 

Sant Joan de les Abadesses. Mn. Benejam i En Moll se posen a esplugar 

lexicogràficament tots els senyors i senyores de la Casa Orriols i en 

treuen bells enfilalls de mots d’aquells mes interessants i escayents. Ab 

aqueixa tasca se pasen tot lo dia. Jo prench a conte meu Mn. Josep i Mn. 

Joan i envestim la conjugació dels 82 verbs de la llista, tal com les 

conjuguen an aquesta vila. Fins an el dinar en conjugam dotze. Ens hi 

tornam posar totd’una d’haver dinat, i quant se fa hora d’anar a veure el 

ball dels Pabordes i Pabordesses (administradors de la Confraria que fa 

la Festa Major) ja n’hem escabetxats altres trenta set. Ens esquitxam a 

Ca-Don Antoní Esteva i Creuet, per guaytar una llampada aquell ditxós 

ball per donar gust an aquella bona gent, i allà mateix seguim la 

conjugada així com porem i arribam a conjugar els trenta tres verbs que 

faltaven per tenir escatats els vuytanta dos. 

Ab això se fa hora d’espitxarmos a Olot. Prenim comiat de 

l’honorable família Orriols i dels altres amichs que tant ens han 

obsequiats donantlos gràcies ben corals de tot el costat que mos han fet, 

pujam a l’automòvil, que sensa fer cap returada mos deixa a Olot devers 

les vuyt i mitja. Ens pensàvem que la Festa Major d’Olot, que ès dia 8, ja 

seria acabada i redacabada, però ens trobam que encara dura i que anit 

hi ha el concurs de sardanes. Mos n’anam a una fonda, i trobam ple; 

pujam a una altre, i lo mateix. A la fi en trobam una que just hi ha una 

cambra ab dos llits, sensa taula, ni peu-de-ribella ni cadires. La prenim 

per Mn. Benejam i En Moll, i ens n’anam a ca-l Dr. Mn. Eugeni Aulet, que 

aquest any passat ja m’oferí casa seua quant jo anàs a Olot. I ens 

resulta que, com jo no li havia escrit quins dies arribariem assí, fa 

setmanes que se’n anà a París, i encara no n’ès tornat. I no sols això, 

sino que l’altre bon amich que tench a Olot, D. Josep Saderra, no està 

dins la vila, sino a una torre, mitja hora lluny d’assí, i llavò que no mos 
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espera fins demà, puys jo le hi vaig escriure que fins demà no 

arribaríem. En vista de tot això me present a la Rectoria, i el Rt. Sr. 

Rector té l’amabilidat de donarme cobri per aquesta santa nit, i mos 

n’anam tots a posar els ossos de pla. [231] 

 

 

Dia 12 (setembre) 

Comensa ben afuat l’escorcoll lexicogràfich devers Olot 

 

Ja ès la quarta vegada que vench a Olot a fer enquesta gramatical i 

lexicogràfica: la primera fonch l’any 1900, la segona l’any 1902, la terça 

l’any 1906, i sempre m’hi som campat de primera, gràcies a Deu. 

Dita missa i berenats, li copam cap a la torre de D. Josep Saderra, 

que romàn tot sorprès de veuremos ja a Olot i dins ca-seua. Ens mostra 

la feyna lexicogràfica que ha feta per nosaltres i la que segueix fent. Ens 

diu que D.ª Pilar Aulet, viuda de D. Marian Vayreda, al cel sia, germana 

del Dr. Mn. Eugeni Aulet, ens espera i que ens té la cambra preparada. 

El Sr. Saderra ens hi acompanya, i ens rep D.ª Pilar com tot[a] una 

senyora que ès. Visitam tot seguit D. Josep Garganta, propietari d’aquí i 

entusiasta de les Lletres Catalanes i de l’Obra del Diccionari. El trobam 

tot trempat i ens diu que ens donarà tot el cabal del Concurs 

lexicogràfich que feren aquí l’any 1908 sobre molineria i traginers de la 

Garrotxa, que ell guarda ab gran esment. Visitam també la Redacció del 

valent setmanari La Tradició Catalana, el setmanari comarcal de mes 

tirada de tot Catalunya, que sempre ha fet bon costat a l’Obra del 

Diccionari contra els farsants de la Mancomunidat i de l’Institut. Hi 

trobam Mn. Martí Mir, administrador i redactor que ens obsequia fora 

mida. 

Totd’una d’haver dinat, ens n’anam a La Jovintut Tradicionalista ab 

Mn. Mir i D. Joaquim Vayreda i Aulet, digníssim fill de l’inoblidable D. 

Marian, honor de les Lletres Catalanes. D. Joaquim ja ès estat Bal�le 

d’Olot i ès un dels caporals de la política entenimentada de tota aquesta 
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comarca, que té per bandera la Tradició Catalana de l’inmortal Dr. Torras 

i Bages, Bisbe de Vic. A La Jovintut Tradicionalista trobam tot un estol 

d’amichs disposts a fermos costat en l’enquesta lexicogràfica que ens ha 

fets venir a Olot, entre altres, D. Lluís Pons i Tusquets, Diputat a Corts 

per Olot, D. Lluís Bolós, propietari i advocat, Mn. Enric Colldecarrera, D. 

Joan Plana i Domenech i altres que mes avall anomenarem. Els esplich la 

finalidat de la nostra enquesta, i s’arremolinen en torn de quiscún de 

nosaltres tres una partida d’aquells amichs, i rompem el foch. Mn. 

Benejam replega lo vocabulari dels arreus de la cuyna i rebost, noms de 

parentiu, robes dels vestits d’home i dona, festes anyals i paraules a 

barreig. En Moll pelluca els noms de Deu, facultats intel�lectives i parts 

del cos [232] humà, ornaments i mobiliari de esglèsia, noms vulgars de 

les malalties, vocabulari de cassadors i boscarols i noms de les diferents 

parts de l’aure (abre) i llavò els bolets (32 castes n’hi diuen). Se’n va ab 

Mn. Mir a un centre de cultura de minyons i fadrinets i hi aplega un 

enfilall de noms de jochs infantils ben importants, pegants’hi fins a les 

vuyt del vespre. Jo aplech un bell esbart de mots del bosch i 

aprofitament de la llengua,3 preparació de la terra per sembrarhi blat i 

altres grans i tardanaries (blat de moto, mill, fajol i panís) i altres coses 

consemblants. —Se fa tart i quiscú pren redòs a ca-seua, i ¡bona nit tots 

plegats! 

 

 

Dia 13 (setembre) 

Mes enquesta del dialecte d’Olot, de Collsacabra 

 

En Moll ab D. Josep Saderra collen cap a una escola nacional, a on 

aplega de cinch o sis noys una bona partida de jochs infantils que 

l’ocupen fins passat mitx-dia. Mn. Benejam i jo li estrenyem cap a ca’l 

Sr. Garganta, el qual ens aboca mots a betzef de diferents seccions del 

                                                 
3 Potser fa referència a “aprofitament de la terra”. 
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Qüestionari, d’aquells mes olotins, que consignam curosament dins les 

nostres llibretes. Me diu que tenen una minyona de Collsacabra per 

cambrera, molt trempada per dir mots de la seua regió. La fa sortir, i 

efectivament resulta un exemplar curiosíssim de llenguatge 

collsacabrench, i jo allà escriu qui escriu els mots que ella me va dient 

de diferents seccions del Qüestionari. 

Després de dinar tornam a La Jovintut Tradicionalista. Hi trobam 

molts d’amichs aplegats, que s’arremolinen entorn nostre i ja son partits 

a dirmos mots i mots a té qui té sobre abelles, conrou de la terra, 

bestiar de llana i d’altres seccions. Mn. Benejam hi treballa fins prop de 

les vuyt, i En Moll d’allà se’n va a un Centre de cultura de noyes que 

dirigeix Mn. Martí Mir, les quals se posen a dirli jochs infantils i en surten 

un bell esbart d’allò mes bufarells, fins a l’estrem de treballarhi fins 

passat les nou. Jo a les quatre li cop cap a ca’l Sr. Garganta i entre ell i 

aquella minyona de Collsacabra me diuen mots i frases fins passat les 

set: el Sr. Garganta mots característichs d’Olot i la minyona me dona el 

vocabulari collsacabrench dels porchs i farciments de porquim, de les 

ovelles i bous, munyir, formetjar i ministrar els formatges fins a tenirlos 

a punt de menjar. Es un exemplar ben notable de noya de muntanya per 

la netedat i seguredat ab que s’espressa de tot lo que li demanen: ha 

nom Maria dels Dolors Puig i Rius, [233] de setze anys, nadiua de 

Casalons, masia de Pruyt. Li faig grans mercès del bon servici que m’ha 

prestat i agraesch ab tota l’ànima an el Sr. Garganta l’esplet de mots 

que m’han dits ell i la seua minyona; i me’n vaig a enllestir altres feynes, 

a sopar i a geure. 
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Dia 14 (setembre) 

Cap a Sant Feliu de Pallerols. Enquesta de son dialecte. —Enfuyta 

an els Instituters, La Lliga i la Mancomunidat 

 

A dos quarts de sis prenim el tren cap a Sant Feliu de Pallerols, 

arribanthi a dos quarts de set. Deym missa a la Parròquia, i Mn. Joaquim 

Mercader, nadiu de Malgrat i Vicari d’aquí, per ausència del Sr. Regent 

de tal parròquia, ens convida a berenar i a dinar. Ens presentam a D. 

Miquel Bosch, metge d’aquí. El conech de l’any 1902, que hi fiu una gran 

conversada de llengua catalana, i no l’havia tornat veure. A Rupit i a Olot 

me digueren que tenia tanta de cosa llingüística preparada, i per això 

som vinguts a veure’l per si mos ne voldria fer part. Ens mostra primer 

lo notable aplech de eynes de l’edat neolítica i fòssils que ha trobats per 

aquests varals i que guarda curosament. Es una cosa verament notable. 

Te un fill menescal, En Carles, ben aficionat també a l’Obra del 

Diccionari. Entre tots dos ens diuen un bell esbart de mots catalans del 

bestiar de llana, bovim i peu-redò i d’altres coses, i llavò me mouen de 

l’Institut i de la reforma ortogràfica i morfològica que aquells gats 

apostòlichs de Barcelona han atentada, sublevant casi tots els sincers 

amadors de la nostra llengua, i també se desfàn a improperis contra La 

Lliga i la Mancomunidat. Parlen devant diferents persones independents, 

i negú treu cara per aquells balitres, que gaudeixen dins tot Catalunya 

de tan trista celebridat. 

Mn. Benejam ab un esbartinyol de noys de l’Escola Nacional (que la 

té D. Josep Peñuelas, nadiu de Tudela, navarrès per lo mateix, però que 

parla en correctíssim català) replega els noms dels dies de la setmana, 

mesos i festes de l’any i nombres cardinals, resultant que els noys mes 

petits també conten per vints. De Mtre. Josep Casadamunt i Puigferrer, 

de 37 anys d’edat, nadiu d’aquí, pelluca els mots propis de ferreteria. En 

Moll se planta dins un altre boldró d’infanteria, que el componen En 

Miquel Bosch i Ribes de 13 anys, En Josep M. Plana i Figueroa d’11, En 

Joan Oliva i Vilamanyà de 9, En Francesc Companyó i Aulet de 12, En 
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Benet Bosch i Ribes [234] de 10, i En Joaquim Torra i Franch d’11. Se 

posa a demanarlos noms dels jochs que fan p’el carrer, i ja son partits a 

dirn’hi, i ell escriu qui escriu, i replega ensems formes verbals i fonemes 

ben interessants. Després se’n va a la costura que tenen les Monges 

Carmelites i ab un escabotell de minyonetes que hi troba aplega un bon 

grapat de jochs que solen fer elles de lo mes interessants. 

Se fa hora d’agafar lo tren, i prenim comiat del Rt. Sr. Vicari i dels 

Srs. Boschs (pare i fill), agraintlos de tot cor lo molt i molt que ens han 

assistit en fer l’enquesta; i ab el tren collam cap a Olot, arribanthi a les 

set i busques. 

Molt agraits ens n’anirem d’Olot p’el bon costat que mos han fet els 

amichs D. Josep Saderra, D. Josep M. Garganta, Mn. Martí Mir, els 

caporals de La Jovintut Tradicionalista i sobre tot D.ª Pilar Aulet, viuda 

d’En Marian Vayreda, i son fill En Joaquim Vayreda i Aulet. Que consti el 

nostre agraiment mes coral. 

Celebr una curta, però saladíssima entrevista ab mon coral amich lo 

Dr. Mn. Eugeni Aulet, arribat anit de París. Quina llàstima no poder estar 

un dia al menys ab tan bon amich! 

Se fa tart i ens n’anam tots a veure la mula blanca, verbo, a dormir. 

 

 

Dia 15 (setembre) 

Cap a Navata. —Cap a Lledó. Arrambatge an el dialecte de Lledó. 

—¡Es sortida la maleta perduda entre Solsona i Cardona, bona i 

plena de cabal lexicogràfich! 

 

A dos quarts de sis ab l’automòvil de Figueres li estrenyem cap a 

Navata, a on deym missa i llavò ens pren una tartana que ens envia D. 

Pere Vayreda i Olives, antich colaborador i entusiasta de l’Obra del 

Diccionari. Aviat som a Lledó, i trassam ab tan bon amich (no ens 

coneixiem mes que per cartes i no ens érem vists may) el pla de 

campanya. Comensam les operacions a l’Escola Nacional de D. Joan Pi i 
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Cros. Els noys En Pere Casadamunt i Teixidor de 12 anys, En Francesc 

Ribera i Giujaume d’11, En Jesús Cabanyó i Giró de 10, En Jaume Callís i 

Gummà de 10, N’Antoni Pi i Roca de 8, En Pere Terrades i Comamala de 

10, En Francesc Russell i Frigola de 10, N’Heribert Mitja i Selma d’11, En 

Jaume Mir i Juanola de 10, En Josep M. Faucon i Galera de 8, En 

Joaquim [235] Oms i Esterriol de 9, i En Miquel Arnau i Burjó de 8, diuen 

an En Moll una bella partida de jochs llurs i paraules a barreig. Llavò se 

planta a ca-les Monges, les quals li arremolinen Na Maria Vilà i Sitjar 

d’11, Na Concepció Planes i Alzina de 10, Na Pepeta Ribera i Cortada de 

7, Na Maria Oms i Sala de 9, Na Maria Pujolà i Pey de 10, Na Concepció 

Rovira i Brugués de 12, Na Rosa Esterriol i Gratacós d’11, i Na Maria 

Torrà i Esterriol, les quals li diuen un altre raig de jochs infantils, d’allò 

mes interessants. Jo darrera En Moll pelluch d’aqueixes minyonetes i 

d’aquells minyons els noms dels dies de la setmana i dels mesos i dels 

nombres cardinals, i resulta que aquí els minyons que comensen a 

embarbollar, de quatre anys en avall, conten per vints, però els mes 

grans los ho fan perdre perque se’n riuen d’ells i fins elze renyen perque 

conten d’aqueixa manera. 

Ab D. Pere Vayreda feym una passada per tot el poble i mos aturam 

a ca un sabater, a ca un teixidor, a ca un fuster, a ca un carreter (fuster 

de carros), a ca un escloper, a ca un flequer, a ca un ferrer i a ca un 

peroler, convidantlos a dirmos demà quiscú els mots propis de llurs 

respectius oficis, i tots diuen que ho faràn ab molt de gust. —Mn. 

Benejam aplega de D.ª Maria Bech de Careda, digníssima esposa de D. 

Pere Vayreda, els noms dels arreus de cuyna, farciments de porquim i 

altre ensiam i mots a barreig. 

M’arriben de Mallorca dues bones noves: Primera: Una carta del 

President del Consell de Ministres, que me diu que un dia d’aqueys 

firmen lo lliurament an el Delegat d’Hisenda de les Balears perque ens 

pagui el terç semestre de la subvenció per 25.000 pessetes. —Segona: 

Carta del M. I. Mn. Josep Vendrell de Solsona que diu que a la fi ès 

sortida la bona de maleta que perdérem dia 15 d’agost entre Solsona i 
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Cardona, tota plena de cabal lexicogràfich. La trobà un traginer i no 

gosava presentarla fins que la donà a un amich seu, que la presentà an 

el Dr. Vendrell i en rebé les 50 pessetes p’el traginer i set o vuyt per ell. 

¡Milions de milions de gràcies a Deu Nostre Senyor i a Sa Mare 

Santíssima, la Mare de Deu de Montserrat i a Santa Helena gloriosa, 

advocada dels qui perden coses!... Així mateix ès..... eloqüent que les 25 

pessetes promeses totd’una an el qui presentaria la maleta no bastassen 

per ferla sortir i que bastassen les 50 que després prometérem! ¡Quina 

llàstima no havermos acudit això quant perdérem entre Sort i Esterri 

l’altre maleta, la de Mn. Benejam! Si en lloch de prometre 20 pessetes, 

en prometem 40 o be 50, sortia infalible[236]ment la maletinga 

perduda! Això no honra gayre que diguem aquelles regions a on 

s’estrevengueren aquelles dues pèrdues. 

Arriba la fosca del vespre i quiscún pren redòs an el seu joquer (jas 

de les gallines), i fins demà dematí, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 16 (setembre) 

Segueix l’escorcoll lexicogràfich ben pitjat devers Lledó 

 

A les vuyt i busques ens tiram an el carrer. Mn. Benejam envest 

Mtre. Jaume Flori i Molins, peroler, Mtre. Francesc Pineda i Casademunt, 

fuster i boter, Mtre. Pere Baus i Requesens, ferrer, i Mtre. Celestí Callís i 

Armadà, sabater, tots de Lledó, quiscún dels quals té l’amabilidat de dirli 

els mots típichs de les eynes i feynes de llurs respectius oficis; i ab això 

Mn. Benejam té feyna per tot lo sant dia. —En Moll les ha de primer 

entuvi ab Mtre. Josep Planes i Vinyes, altre temps escloper, i escorcolla 

les eynes i feynes de l’ofici d’escloperia. Li estreny llavò a l’obrador de 

Mtre. Isidre Russell, fuster de carros, que li diu tots els mots propis del 

carro i de cada una de les parts i pesses del carro. Després s’entrega a 

ca-Mtre. Ramon Seguí i Comalat, teixidor, que li diu els mots del teler 

antich, molt mes polent de vocabulari que no els telers mecànichs 
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d’avuy. Fa de veure llavò D. Zenó Fàbrega, menescal, i en treu els noms 

vulgars de totes les parts del còs de l’ase i llavò de les malalties del 

bestiar de peu redó. —Jo me pas bona part del matí ab Mtre. Joan Carrer 

i Coromines, d’aquí, mestre de cases o paleta, molt desxondit, que ha 

feta feyna a Barcelona, a Olot i a Figueres, el qual me dona ben 

desnossats els mots vulgars de l’art de construir, específicantm’ho tot fil 

per randa. Repara que jo li escrich els mots ab caràcters fonètichs, i 

demana si aquelles lletres son una nova modificació de l’Institut, 

calificant de mala manera l’ortografia institutera. Jo li dich que no ès res 

de lo que ell se pensa. De manera que fins i tot els paletes de Lledó se 

permeten donar ventim an els superhomes instituters. Sortim ab D. Pere 

Vayreda del paleta, i ens tiram dins ca-Mtre. Josep Blanch i Sala, nadiu 

de Crespià (a dues hores de Lledó), resident a Lledó fa vuyt anys, d’on 

ès ara lo Sr. Batlle. Son ofici ès de flequer, i me diu i esclovella tots els 

mots referents a pastar, fènyer, fer pans, encalentir el forn i coure el pa. 

Ens compareix En Moll i replega noms d’algunes eynes de forner i hi fa 

qualque dibuix. A les hores ens esquitxam an el truy (tafona) de [237] 

D. Macari Dispès i Marca, propietari d’aquí. Ell i el seu truyayre (tafoner) 

Mtre. Joan Carrer i Sitjà, de 65 anys, nadiu d’aquí, ens diuen els mots 

del truy (molí d’aixafar les olives), perola (caldera), foganya, el còssi de 

la pasta (emportinador) i la prensa ab tots els seus components. En Moll 

en fa uns quants dibuixos per major claredat. 

Ab això se’n ve la fosca i se fa hora de tocar comparició quiscú a ca-

seua, i n’hi tocam tots per lo que puga esser. 

 

 

Dia 17 (setembre) 

S’acaba l’enquesta del dialecte de Lledó. Una bona ramassada an 

els dialectes d’Agullana, Figueres i Campmany 

 

Es el dia de la Festa Major d’assí. Ha plogut casi tot lo dia, i això ens 

ha salvats perque la festa ès anada molt freda i la gent ha estat per 
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dirmos mots. En Moll i Mn. Benejam han acabat el vocabulari 

sabaterench ab el Mtre. Celestí Callís Armadà, que ès molt catalanista, 

però que no s’ès mostrat gens contrari nostro, com tants d’altres, mal 

grat l’escomunió major que et Rey Herodes de la Mancomunidat llansà 

contra l’Obra del Diccionari i la meua personeta. —S’entrega En Jaume 

Figueres i Camps, de 56 anys d’edat, pagès d’aquí i que molts d’anys ès 

estat carboner, vull dir, ha fet carbó, el qual me dona un bell esbart de 

mots referents a la fabricació de carbó, que valen la barba d’un soldat. 

Llavò ab D. Pere Vayreda me diuen els mots capitals referents a bestiar 

bovim i de peu redó. En Figueres m’anomena incidentalment el mitjà del 

jou (la traga), tracta d’esplicarm’ho; no ens acabam d’entendre, diu que 

en té un a ca-seua, i a l’acte mos n’hi anam. Ell el me treu, i el dibuix. 

Ab qui hem feta bona feyna ès estat ab D. Pere Vayreda, ab la seua 

senyora, D.ª Maria Bech de Careda de Vayreda, i la seua germana D.ª 

Concepció [Bech de Careda], totes dues nadiues d’Agullana. Es que ens 

espliquen centenars de paraules d’unes llistes que ens enviaren l’any 

1906 de Vilabertran no recort qui, paraules ben interessants perque o 

son desconegudes a les regions visitades fins aquí o hi tenen un sentit 

especial. També mos n’han esplicades un bon raig que ens envià, devers 

l’any 1906, l’honorable Gregori Artizà de Campmany, que ens diuen que 

encara ès viu, gràcies a Deu. D. Pere ens entrega, fet d’ell, tot el 

vocabulari del bestiar de llana, de l’olivera-oliva-oli, cassa de tords i 

mots trets de l’arxiu de la Col�legiata de Santa Maria d’assí, entre totes 

un milenar de cèdules que valen a pes d’or. [238] Ens ne té comensat 

un altre milenar, tot de mots i formes locals i llavò de tot el ram de 

rompre i llaurar la terra, sembrarla, segar i batre, que ès segur que serà 

d’allò mes bufarell. —La digníssima senyora, D.ª Dolors Ciurana, viuda 

de Falgàs, cap d’una de les famílies mes nobles de tota aquesta 

comarca, ens ha volguts a dinar tots tres, tractantmos ab tota 

l’esplendidesa tan característica de la gent de qui hi ha dalt. 
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Dia 18 (setembre) 

Cap a Figueres i Palafrugell 

 

Prenim comiat dels Rts. Rectors de Santa Maria i Sant Feliu, i 

especialment de D. Pere Vayreda i de la seua digníssima senyora, D.ª 

Maria Bech de Careda, agraintlos de cor tot quant han fet per nosaltres. 

Pujam a la tartana ordinària, que mos du a Figueres, a on, per lo que 

puga esser, dinam. No hi feym enquesta perque ja n’hi férem dins el 

juny de 1902, ademés de la d’agost de 1900. Llavò hi ha que a Lledó, 

com indicàrem, aclarirem el sentit de les llistes de mots que l’any 1906 

ens enviaren d’assí. Per això prenim tren devers les dues cap a Flaçà i de 

Flaçà ens espitxam a Palafrugell. No ens aturam a la Bisbal perque ja hi 

férem bona enquesta l’any 1902 i l’any 1918. No en feym tampoch a 

Palafrugell perque n’hi férem a acaba set l’any 1902; i per cert que 

trobam un bon home que m’ha dit la sustància del discurs que jo 

endressí l’any 1902 an els palafrugellenchs, aplegats no recort ja a ne 

quin centre o entidat. Jo ja no me’n recordava de tal discurs. ¿Per que, 

idò, som venguts assí, si no haviem d’escorcollar? Per ferhi nit i coparli 

demà cap a Llofriu. 

Hem visitada l’esglèsia parroquial i son meravellós i preciosíssim 

retaule major, obra mestra de l’art barroch. 

Hem visitat igualment lo Rt. Sr. Rector Mn. Josep Bosch i hem 

acabat per sopar i anarmosne a geure. 

 

 

Dia 19 (setembre) 

Cap a Llofriu. Dinada ab D.ª Irene Rocas. —Un Rector de vista 

fina. —Cap a Girona. —El Dr. Mn. Josep Pou i Batlle donant 

caluixos an els sectaris de La Veu de Catalunya, Lliga 

Regionalista i Instituters. Esquitx d’escorcoll lexicogràfich a 

Girona 
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Ab el tren de les vuyt ens tiram dins Llofriu, a on trobam ben 

xalesta i aixerida la nostra heroyca colaboradora D.ª Irene [239] Rocas 

ab son fill Serafí i sa filla Maria. Passam ab ells unes set hores, 

contantlos tota la nostra eixida i dientmos ella la feyna que ens ha feta 

aquest estiu per l’Obra del Diccionari. Prenim nota del nom que tenen an 

el Baix Empordà una partida de arreus de casa que duym dibuixats i de 

nom diferent dins les diverses comarques catalanes que hem 

corregudes. No feym mes enquesta a Llofriu perque lo mos hi fa D.ª 

Irene, tan completa, que ja mos ha enviades mes de 15.000 cèdules. —

Ab Mn. Benejam i En Moll mos n’anam a veure l’esglèsia de Llofriu, que 

té un retaule major, parent del de Palafrugell, barroch, però notabilíssim. 

Visitam també lo Rt. Sr. Rector, sensa dirli qui som. Veu ell poch després 

el jovenot que mos havia portades les maletes i li parla de nosaltres, 

suposantmos uns capellanets de pochs diners, d’aqueys que se’n van de 

vila en vila a cercar avinenteses. Se’n ve aquell jovenot a contarho a D.ª 

Irene, que s’hi enfada fort; però jo li dich que no val la pena i que a mi 

me fa molta de gràcia que me prenguen per un capellanet de pochs 

diners i mes de mitx beneyt. Ab tot i tenirme moltíssims ab aqueix 

concepte, n’he atesos així mateix de diners per trescar i treballar per la 

Llengua Catalana mes que cap de tots els catalans, valencians i balears. 

De totes maneres lo Rt. Sr. Rector de Llofriu s’ès acreditat de vista fina. 

Deu le hi conserv molts d’anys. Amèn. 

A les tres prenim comiat de D.ª Irene Rocas i sos fills, agraintlos de 

cor la bona acullida que ens han feta. Agafam a les tres el tren, que ens 

deixa a Girona, a on som estat una partida de vegades a fer enquesta 

gramatical i lexicogràfica. N’hi fiu l’any 1900, 1902 i 1918; aquesta ès la 

vegada que fa quatre. Qui primer veym a Girona ès lo Dr. Mn. Josep Pou 

i Batlle, benemèrit de la Pàtria i de la Llengua Catalana per molts de 

conceptes. Ja fonch ell que dins l’abril de 1918 ens feu notar lo caràcter 

sectari de La Veu de Catalunya i dels caporals de La Lliga Regionalista, 

que decreten la mort civil d’aquells que no’s presten a esser conillets de 

guix d’ells. A l’entre-mitx de morirse el Bisbe Mas feu el Dr. Pou un 
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sermó a una festa catalanista, a on cantà una Lletania de tots els Sants 

sobre l’actitut que tota causa política ha de guardar envers de la Relligió. 

Com els catalanistes que l’escoltaven tenien la coa de palla, la se 

sentiren encesa, i ja dins l’esglèsia mogueren un escàndol. El se volien 

menjar frit an el Dr. Pou; però, gràcies a Deu, el Dr. Pou no ès d’aquells 

que se deixen cualcar ni ensellar, i no permeté que en fessen pica de 

porch d’ell. De llavò ensà no ha parat de ferlos rentar llana negra. [240] 

Aquesta ivernada passada feu una moció dins l’Associació Protectora de 

l’Ensenyansa Catalana contra l’anarquia ortogràfica, morfològica i 

sintàctica de l’Institut, que just accepten els qui cobren o esperen cobrar 

de la Mancomunidat, i reprova i rebutja casi tota la Catalunya concient. 

El Dr. Pou ha rebudes moltes de felicitacions de diferents comarques 

catalanes per l’actitut que ha presa contra el cacicat ortogràfich, 

morfològich i sintàctich que els caps-verjos de la Mancomunidat han 

erigit an el Sum Pontífich, entre els simples mortals anomenat Mestre 

Pompeu Fabra. Personatges influyents de l’Associació Protectora han 

pregat i tornat pregar an el Dr. Pou que retir la seua moció, però el Dr. 

Pou ha posat peu fiter i ha dit que no la retirarà ancque el cel se besi ab 

la terra. ¡Mala llana té el porch, vull dir, la reforma ortogràfica, 

morfológica i sinctàctica de la tropa institutera! Ja ho veurem en que 

pararà tot aquest marruell. 

Trassam ab el Dr. Pou el pla de campanya per demà per la mica 

d’anquesta que ens cal fer a Girona, i quiscú se’n va a donar part a la 

nit, i ¡fins demà, si Deu ho vol i Maria! 

 

 

Dia 20 (setembre) 

Enquesta ben embirmada del dialecte de Girona 

 

No me sent gayre llatí i no’m moch de la fonda fins passat mitx-dia. 

Ara Mn. Benejam i En Moll prou que surten a fer enquesta ab Mn. Pou i 

topen fort ab uns quants de menestrals, molt coneguts d’ell. En Moll les 
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ha ab Mtre. Estanislau Perramon i Oliva, terrisser, que li dona tota una 

llista de mots del seu ofici ben espinzellats, i En Moll la hi copia tota dins 

la seua llibreta. Mn. Benejam espluga Mtre. Pere Sureda i Buadella, 

manyà, Mtre. Agustí Cudina i Puig, gabineter, Mtre. Josep Pujades i 

Ferrés, electricista, Mtre. Miquel Ferrer i Guillem, selleter, i Mtre. Narcís 

Camps i Barrols i son fill Josep, fusters: els quals li diuen els mots mes 

especials de llurs oficis. 

La banda del cap-vespre ja me tir an el carrer i ab En Moll ens 

esquitxam a ca’ls Germans de les Escoles Cristianes, a on l’any 1918 fiu 

la conjugació i m’hi digué de primera. Ens hi rep lo Rt. Germà Director, 

el mateix que ho era l’any 1918, el qual posa a la nostra disposició els 

noys següents: Francesc Saubí i Dranes de 19 anys, seminarista, 

Francesc Galí i Mitjà d’11, Juli Galí i Mitjà de 13, Eduard Ruiz i Carandell 

de 13, Salvador Boix i Tomàs de 12, Anfós Teixidor i Bellús de 14, [241] 

Pere Companyó i Comes de 14, Josep Ribes i Sentís de 13, Francesc 

Cruz i Gispert de 12; tots de Girona, fora el derrer, que ès de Cassà de 

la Selva. 

Aquests noys diuen an En Moll una vintena de jochs infantils. A mi 

me diuen un bon enfilall de mots de diferents seccions del Questionari i 

noms de parentiu, parts del cos humà i un bon manyoch d’intensius. Ab 

això se’n ve la fosca i quiscú se’n va a pendre redòs a casa. I fins demà 

dematí si Deu ho vol i Maria. 

 

 

Dia 21 (setembre) 

Segueix la mateixa embirmadura d’enquesta a Girona. —Cap a 

Pineda a on trassam lo pla d’escorcoll 

 

Mn. Benejam a les nou se’n va ab el Dr. Pou a veure Mtre. Joan 

Carreres i Artau, estamper, Mtre. Tomàs Colomer i Bruguer, cerer; Mtre. 

Esteve Artigues i Galceran i Mtre. Vicenç Riambau, espardenyers, 

operaris de l’Espardenyería de la Viuda Abellí: els quals li aboquen un 
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bell enfilall de mots de llur ofici respectiu, pegants’hi fins prop de la una. 

Ab En Moll devers les vuyt i mitja li estrenyem cap a ca’ls Germans de 

les Escoles Cristianes, a on trobam aquella infanteria d’ahir, delitosa 

ferm de dirmos paraules: i diuen an En Moll devuyt castes de bolets, el 

noms del Dimoni, parts del cos humá, noms d’animals de ploma, 

fenòmens atmosfèrichs, animalons i animalonets, porquim obrat i 

porquetjades. A mi me diuen els noms de les festes de l’any, els noms 

d’aviram, gossos i gats, bous, cabres i ovelles, bestiar de peu-redó i 

abelles, però una mica demunt per demunt. El bestiar de peu-redó ha 

nom rossam. 

Ab això se fa hora d’anar a dinar. Donam mil gràcies an aquell 

esbartinyol de catalanets i an el seu Director, prenintne comiat, i ens 

n’anam a dinar ab Mn. Bartomeu Bosch, antich company nostre, tenral 

catedràtich de Llatí a l’Institut de Segona Ensenyansa de Girona, 

preparat de Llatí ab les nostres obres de filologia, gràcies a les qual i a la 

seua heroyca aplicació guanyá a Madrid les primeres oposicions que feu, 

del qual m’escrigué espressives alabanses lo Professor Menéndez Pidal, 

president del Tribunal que jutjà la cosa. 

Ens n’anam de Girona agraidíssims an el Dr. Pou, que tant i tant ens 

ha assistit, ens ha entregat un preciós pa[242]quet de cèdules de mots 

gironins d’allò mes recolat, prometent completar l’enquesta lexicogràfica 

que nosaltres hem comensada a Girona. Mn. Pou ès un dels homes mes 

benemèrits de l’actual moviment catalanista, entre altres coses per que 

no té el cap llogat an els Caporals de la Lliga Regionalista, dels quals no 

ha volgut esser may escolá d’amèn. 

Ab el tren correu devers les tres i tres quarts li copam cap a Pineda, 

arribanthi devers les cinch i mitja. Es la segona vegada que venim a 

Pineda a ferhi escorcoll lexicogràfich i gramatical. Lo primer pich fonch 

l’any 1918. 

Ab els amichs N’Emili Genís i Orta, i Mn. Joan Casulleres trassam el 

pla de campanya lexicogràfica per demà, després d’espinzellarlos l’eixida 

que feym per tot Catalunya de dia 26 de Juny ensá. 
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Se fa vespre, i cadascú pren per son vent cap a posar els ossos de 

pla per lo que puga esser. 

 

 

Dia 22 (setembre) 

Rampellada d’enquesta lexicogràfica a Pineda. —Cap a Canet de 

Mar. —Lo Dr. D. Marian Serra. Comensa l’envestida an el dialecte 

canetench 

 

En Moll ha passada mala nit, i en tot lo sant dia no ens ha pogut 

aydar gota. Ab Mn. Benejam mos ne som anats a ca-Mn. Casulleres (En 

Genís i Orta ha tengut d’anarse’n a Calella a passarhi tot lo dia). Mn. 

Benejam ab la mare de Mn. Casulleres, D.ª Josepa Aragonés i Riera, i 

una veina, D.ª Joaquina Vilaró, aplega els mots de la cuyna ab totes ses 

dependències i arreus; i llavò la Sra. Vilaró ab En Joan Mateu i Yach, de 

15 anys, forner, li diuen els mots de pastar i del forn. Ab Mn. P. 

Casulleres mos presentam a la Cénia (hort) de D. Francesc Ballester. Le 

hi trobam i ab dos hortolans seus, En Martí Vilà i Vila, nadiu de Pineda i 

En Joan Soler i Reig, també pinedench, m’espinzellen els mots de 

preparar la terra, plantar i cuydar hortolissa i de regar; i llavò En 

Ballester ab la seua digníssima senyora, després de dinar, a Mn. 

Benejam i a mi ens diuen una partida de mots d’aviram, cunills, porquim 

obrat, abelles, eynes de conrar la terra, insectes casolans, burinots i una 

espipellada de llegums i cereals. 

Mentres dinàvem a la Posada, he sentit que els que menjaven a una 

altra taula, que no ens veyen ells, par[243]laven de política, com se 

suposa; i el que duya la veu, ha comensat a dir tantes de barbaridats 

contra els qui governen, que escarrufaven, acusant tota els Ministres, 

tots els caporals, de lladres i facinerosos, afirmant que el President de 

Ministres ab aqueixa lley que votaren les Corts no fa gayre sobre la 

Tabacalera, s’havia embutxacats vint o trenta milions de pessetes i cada 

Ministre una bona partida de milions; llavò deya que la guerra del Marroc 
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l’haurien de fer pagar tota an els Ministres i an els altres Majors, perque 

tot quant tenen(,) ès robat, i que els haurien de fer anar ab les seues 

dones, fills i filles devant les tropes a parar bales dels moros per que 

aqueys elze matassen tots. Cap dels que escoltaven ha protestat. Jo 

estava dos per tres d’anarhi a protestar; però no hi som anat perque he 

vist que encara me’n duria l’aumut p’el cap; i come estern m’enviarien a 

fregir ous de lloca. Que ès de trist tot això p’els qui estimen Espanya, 

p’els qui estimen de cor Catalunya. 

Com En Moll segueix mitx figa mitx reym, i lo que havíem de 

pellucar a Pineda, ho podem pellucar a Canet, a on tenim un tan bon 

amich de l’Obra del Diccionari com lo Dr. Marian Serra, que ès metge i 

podrà atendre degudament a la curació d’En Moll; ens despedim del Rt. 

senyor Rector Mn. Manuel Romaní i Teyxeiro i de Mn. Joan Casulleres, 

agraintlos lo bon costat que ens han fet, i li envelam cap a Canet de Mar. 

Ab una exhalació hi som, i trobam a l’estació lo Dr. Serra, que diu 

an En Moll lo que ha de fer per restablirse de tot, i trassam el pla 

d’enquesta lexicogràfica i gramatical per demà. Visitam també D. Lluís 

Domènech i Montaner, Mestre de casi tots els arquitectes catalans, una 

de les primeres figures de l’època inicial del catalanisme polítich, de ben 

sólida formació artística i cultural, i un dels escomunicats de la Lliga 

Regionalista, escomunió que l’Història no confirmarà. 

Es la tercera volta que vench a fer endardell gramatical i 

lexicogràfich a Canet: hi vinguí l’any 1902 i l’any 1918, i sempre m’hi ha 

dit beníssim, gràcies a Deu. 

I ¿com vos figurau que hem acabat el jornal avuy? Donchs, si ho 

voleu sebre, hem contat ab tots posant el cap damunt el coixí i hi som 

romasos adormits com un tronch. [244] 
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Dia 23 (setembre) 

Ventim granat an el dialecte canetench 

 

El Dr. Serra no deixa sortir En Moll de tot lo dia a fi de que demá ja 

puga fer enquesta. Mn. Benejam se planta a ca’l Dr. Serra i ab la seua 

senyora, filles i fill fa una partida de seccions del Questionari: noms de 

Deu, angels, dimonis, noms de les facultats intel�lectives, parts del cos, 

noms vulgars de les malalties, distribució de la casa i arreus de cuyna i 

demés dependències casolanes, bugada, aviram. Jo m’espitx an el celler 

del mateix Dr. Serra, a on trop En Salvador Casals i Lloreda, nadiu de 

Sant Andreu de Llavaneres i resident fa anys a Canet, encarregat de dit 

celler, que me diu un bon grapat de mots del vermar, trepitjar els 

reyms, tramustar (trascolar) i demés carro-portal del vi. A les deu mos 

n’anam ab En Francesc Serra, fill del Dr. D. Marian, a la vorera de la 

mar, a veure els mariners Joan Murtra i Puig, de 72 anys i sos fills Josep 

i Francesc Murtra i Solà, els quals se posen a dirme els noms de totes les 

parts i arreus d’una barca, i mos hi pegam fins a les 12 i de les 4 i mitja 

fins prop de les set. He fets dibuixos de tot i hi he posats els noms a fi 

de durmho’n tot ben especificat. De les tres fins a les quatre i mitja don 

Lluís Domènech i Montaner m’ha dits mots d’arquitectura, però mots 

catalans, i me’n ha fet dibuixos a la meua llibreta, que guardaré ab tot 

l’esment que’s mereixen les retxes que trassa dalt el paper un arquitecte 

tan enlayrat com En Domènech i Montaner. 

Ab això s’acaba la claror del día, i prenim redòs a la fonda a on 

trobam En Moll casi bo de tot, gràcies a Déu i fins demà, si Deu ho vol i 

Maria. 
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Dia 24 (setembre) 

Segueix l’endardell a Canet 

 

Seguint l’enquesta d’ahir, Mn. Benejam ab D. Francesc Serra, 

Regidor Regionalista d’aquí, fill del Dr. don Marian, ha pellucats els noms 

de les parts del cos, festes anyals, noms vulgars de les malalties, mots 

de l’estructura, arreus i ornaments d’esglèsia. Per la meua part he 

aglapits un grapat de mots a tres vermadors que son venguts an el 

celler del Dr. Serra un moment que hi som estat. Me’n vaig llavò a la 

vorera de mar i el Patró Joan [245] Murtra i son fill Francesc segueixen 

dientme mots i mes mots de barca i del ram de pescar, que n’hi ha a 

betzefs de curiosíssims i interessantíssims, que vaig consignant dins la 

meua llibreta, dibuixant totes aquelles coses que pertoquen. Devers les 

deu ens compareix En Moll, que ja ha tirat el mal a la paret, i se posa a 

pendre notes i a dibuixar coses de marinería que aquells dos valents 

pescadors no paren de dirmos. Mos hi pegam fins a mitx dia i de les tres 

fins prop de les sis, quedant agraidíssims en aquella bona gent que tanta 

de paciència han demostrada de dirmos tants i tants de mots de llur art, 

de que passávem tanta de fretura. Llavò li envelam cap a Ca-D. Lluís 

Domènech i Montaner, que té l’amabilidat de dirmos els mots caporals 

de l’art d’enquadernar llibres, i llavò una magnífica ambosta de mots 

catalans d’arquitectura, que ell coneix com pochs n’hi haja. 

Ab això se fa vespre de tot i quiscú pren redòs a ca-seua, i... els 

assotants a Can Coll, com deym a Mallorca. 

 

 

Dia 25 (setembre) 

S’acaba l’endardell a Canet. —Cap a Barcelona. Bones noves de 

Mallorca 

 

Ens tiram al carrer per fer la mica d’enquesta que poguem. Mn. 

Benejam a ca’l Dr. Serra ab la família d’aquest segueix replegant mots 
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de coses de casa i de parentiu, mentres que ab En Moll ens n’anam a 

cercar els mots de les parts de la prensa de vi antiga, de fust, que casi 

negú sap perque casi totes les han arreconades per les de ferro, que, 

com tenen altre forma i son duytes de fora, tenen noms forasters. Mos 

n’acusen una de fusta i que la fan servir, la de D. Paulí de Casals i 

Roure. Hi anam, la mos mostren; però l’home que la fa anar, no sap casi 

cap nom de les parts de tal màquina. Ens diuen que no gayre lluny hi ha 

un home vell que pot ser sabria tals mots. Hi anam, pero es a la vinya, i 

el seu fill no sap trallat de tals mots. Ens diuen llavò que mes enllà n’hi 

ha un de molt vell que en manetjava de prenses així i que és segur 

sebre tals mots. Ens mostren la casa, hi entram, i justament és a 

dormir. Ha nom Josep Montsant i Sallés, de 75 anys, nadiu de Sant 

Iscle, Canet d’altre temps. La seua filla el crida s’aixeca ben xalest, i mos 

diu tots els noms de les diferent pesses de la prensa de vi. A les hores 

En Moll en fa un [246] bon dibuix i an el dibuix mateix posam aquells 

noms. —A les hores li envelam cap a Ca’ls Germans Maristes. Jo ja havia 

parlat an el Germá Superior sobre deixarmos fer enquesta lexicogràfica 

ab l’infanteria que tenen en el Col�legi, i m’havia dit que sí. Vetassí el 

nom dels noys que se presenten a l’escorcoll: En Ramon Catà i Roca de 

14 ans, En Joan Roig i Roig de 14, En Joan Flotats i Roca de 16, En Josep 

Cabruja i Criasol�la d’11, En Josep Galí i Murtra de 12, En Josep M. Grau 

i Andreu de 10, En Josep Fornaguera i Estelrich de 10, En Joan Dobres i 

Forts d’11, En Carles Baulí i Tenes de 10, En Vicenç Basses i Francí de 9, 

En Francesc Lloberes i Planet de 8, En Joan Castelló i Esteva de 13, En 

Josep M. Masriera i Simon de 16, En Francesc Subirats i Mora de 14, En 

Jaume Puxan i Llibre de 13, tots nadius de Canet fora En Flotats i En 

Puxán que ho son de Barcelona i En Masriera que ho és de Calella. 

Aquesta bona gent diuen an En Moll mes de vint jochs que fan p’el carrer 

i allà on els entolla, i a mi me diuen el nom dels dies de la setmana, dels 

mesos i dels nombres cardinals i llavò un bell raig de mots 

característichs de Canet i tota una calabruixada de mals-noms o motius 

(castellà apodos) que corren per aquí d’allò mes interessant 
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llingüísticament i que fan esbutzar de riure. A la una ens n’anam a dinar 

i de passada entram a ca Mtre. Rossend Aranyó, ferrer, que ens diu uns 

quants mots del seu ofici. I a dos quarts de quatre; altre pich ab aquella 

infanteria!, ells a dirmos paraules canetenques i nosaltres a escriureles 

fins devers les cinch. Prenim comiat del Germà Director i d’aquella gent 

menuda, fentlos grans mercès de llur entusiasta cooperació. An el Dr. 

Serra i a tota la seua honorable família sí que els agraim ab tota la 

nostra ànima que mos hagen fet tan de costat en l’enquesta 

lexicogràfica que aquí hem duyta a cap, puys son estats el nostre bras 

dret. En prenim comiat, pujant an el tren cap a Barcelona, i hem d’anar 

drets tot lo camí, ab tot i haver pres billet de primera, perque tots els 

sitis estaven ocupats; i a totes les estacions ès pujada gent i no en 

devallava casi cap. 

A Ca’n Manso trop una carta de Mallorca que me dona la bona nova 

de que fa tres o quatre díes la Delegació d’Hicenda de Balears ens paga 

el terç semestre de subvenció del Estat, a l’Obra del Diccionari. Una 

volta mes se’n duen l’aumut p’el cap els profetes de mal any, que, com 

pujá En Cambó a Ministre, profetisaren que ja no mos pa[247]garien pus 

dita subvenció. ¡Quins xemaroys mes xemaroys! 

I ¿que fem nosaltres a les hores? Passar el Rosari, sopar i 

anarmosne a geure! 

 

 

Dia 26 (setembre) 

En Moll cap a Solsona, Mn. Benejam cap a Menorca i jo cap a 

Terrassa i Montserrat 

 

En Moll pren tren a les sis cap a Manresa i a Manresa l’automòvil 

cap a Solsona per dur la maleta plena de cèdules, que perdérem dia 15 

d’agost anant ab l’automòvil. Mn. Benejam enllesteix feynes i de cap 

vespre pren vapor cap a Ciutadella, a on ha d’esser dia 1 d’octubre per 

ocupar la Càtedra de Llatí que té an aquell Seminari. Jo ab el tranvia de 
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Terrassa li envel cap an aqueixa ciutat per treure clopinsos del banch, 

que ès el carbó que ens cal per fer anar endevant la nostra máquina. 

Trop per casualidat l’eminent Patrici D. Anfós Sala, lo catalá mes 

benemèrit de l’Obra del Diccionari. Me’n mena a dinar ab ell a Ca-

N’Amat, magnífica masia, tot vinya, olivar i bosch i uns grans jardins 

entorn de la casa. Hi aplech una bona ambosta de mots de vinya, vi i oli. 

Prop de les sis prench el tren cap a Montserrat, per cumplir la promesa 

que fiu de pujarhi si trobàvem aquella bona de maleta, tota plena de 

cèdules que he dit que perdérem dia 15 d’agost. Hi arrip a les set i 

busques, i tot dret cap a la veneranda basílica a rendirhi homenatge i a 

donar gràcies a la Reyna i Emperatriu de cels i terra, que sempre ha 

protegida i feta surar l’Obra del Diccionari i ara ens ha fets trobar aqueys 

milenars de cèdules que per mal cap nostre havíem perdudes. Trop a 

Montserrat gran gentada com sempre. Es la devoció flametjant de la 

nostra nissaga a l’incomparable, a l’inefable Moreneta. Dues coses me 

criden fort l’atenció: una agradable, l’altre desagradable: les inscripcions 

o ròtuls dels edificis i departaments en català. Això està beníssim i 

mereix un sincer aplaudiment. Entre tals inscripcions i ròtuls veig repetit 

lo nomot aposentos. Es una paraulota que no pot anar ni en rodes i cal 

treurela ab caixes destrempades d’allà i de tot Catalunya. No pot passar 

per la duana nostra en via neguna. ¿Com els amatents ordenadors de 

tals inscripcions i ròtuls s’oblidaren del venerable, del catalaníssim mot 

cambra? ¡Quina llàstima que aqueys vene[248]rables Monjos de 

Montserrat hagen presos per Mestres de Català certs restauradors 

improvisats del nostre idioma, que se figuren esserne senyors i amos 

esclusius i absoluts i poderne fer truchs i baldufes i roba de cossari! ¡O 

Instituters! ¿que no vos siulen les orelles? 

Quant sent renou de claus devers la portassa de la basílica, casi a 

les fosques i sense negú entorn meu, prench portal cap a la fonda, sop i 

¡a geure falta gent! 
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Dia 27 (setembre) 

Cap a Terrassa. Un bordegàs de l’ull del vent. —El Dr. Pous de Vic. 

—Un quid pro-quo a Sant Cugat del Vallès. —Cap a Vilafranca del 

Penedès. Un subjecte instituter atxul�lat 

 

M’entrech a dir missa devers les cinch i no hi trop naturalment 

gayre pressa. Dita la missa puch passarme una bona estona dins el 

Cambril de la Mare de Deu, donant gràcies a Deu i a sa Mare Santíssima 

de tots els favors rebuts. Aquell Cambril ès en bona veritat un atri de la 

Glòria. A les set i busques me’n vaig a pendre la primera rella, vulgo 

berenar; i a les vuyt i minuts ab el tren de cremallera ¡cap a Monistrol! 

Devall a Tarrassa i afín a la finestrella d’un wagó En Moll que torna de 

Solsona ab la maleta de les cèdules, tan anyorada i sospirada. Ell 

segueix cap a Barcelona, i jo cap a l’estació del tranvía per poderme 

aturar a Sant Cugat del Vallès. 

Creya trobar una tartana que me dugués a dita estació, i no n’hi ha 

haguda cap; però trop un bordegàs que me pren la maleta i m’hi 

acompanya, i me conta una partida de coses lo mes interessants: a) que 

hi ha haguts molts d’obrers de fábriques aturats per falta de sortida de 

manufactures, però que ara hi ha feyna per llarch perque fan mantes 

p’els soldats d’Àfrica; b) que hi ha moltes de famílies nafrades del 

soscayre del Banch de Terrassa, que el salvà D. Anfós Sala posant la 

seua firma per que el Banch trobás moraduixos (lo dels moraduixos le hi 

pos jo; lo de D. Anfós, el bordegàs); c) que hi han tants d’industrials 

riquíssims a Terrassa del temps de la guerra, i que n’hi ha un que té 

tants de diners i tanta de terra, que ja no en pot tenir mes, perque el 

Gobern s’hi tiraría a sobre (fentli una tremenda pagellada). —Devant 

l’estació despatx aquell simpàtich bordegàs, puig an el tranvía i hi trop 

un capellà jovenet, que me mira arreu i me demana si som [249] Mn. 

Alcover. Li dich que sí; me fa gran xicota, i ell resulta esser el Dr. Pous, 

de Vic, un dels alumnes mes notables de l’Institut Bíblich Pontifici de 

Roma, de qui me feu grans elogis lo Rt. P. Andreu Fernández, SJ antich 
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deixeble meu i una mica parent, Rector de dit Institut. Mn. Pous es un 

colaborador freqüent de la revista que dit Institut publica baix del títol de 

Verbum Domini. —Davall a l’estació de Sant Cugat, i cap a la Rectoria 

per recullirhi de Mn. Josep Albornà, Rector l’any 1906 de Bigues, unes 

llistes de mots catalans. Arrip a la Rectoria, demán el Sr. Rector, el qual 

surt i me diu que ell no es Mn. Albornà, puys Mn. Albornà ès Rector de 

Sant Cugat de Barcelona, no del Vallès. Jo creya que no hi havia mes 

que un Sant Cugat, del Vallès. M’havien dit que Mn. Albornà era Rector 

de Sant Cugat, i jo li vaig aficar del Vallès. Me mostra el Sr. Rector 

l’antiga esglèsia i lo meravellós claustre romànich de l’antiga abadía de 

Sant Cugat, i ja li he envelat ab el tranvía cap a Barcelona, a on trop Mn. 

Jaume Sastre, lo novell company d’eixida lexicogràfica, que ve a sustituir 

Mn. Benejam, de tan bona recordansa, que ab tant de zel i entusiasme 

ens ha acompanyats tres mesos sencers, passantne de verdes i de 

madures per diferent comarques escorcollades desde el Ribagorça fins a 

Llofriu i Canet de Mar. Mn. Benejam se’n ha desfet per tot arreu com tot 

un home. 

Enviam a Mallorca la famosa maleta perduda i trobada, tota plena 

de cèdules i una altra, tan grossa com ella, també plena de cabal 

lexicogràfich, i a les cinch i busques ab el tren ¡cap a Vilafranca del 

Penedès! a on arribam passat les set ben xalests i xaravel�los. Ens 

presentam an el Rt. Sr. Degà del Penedès, Rector de la Basílica 

Parroquial de Santa Maria i a Mn. Lluís Orpí, digne Vicari de la mateixa, 

els quals ens reben beníssim, i s’ofereixen a fermos costat en tot i per 

tot. Ens recomanen a Mn. Joan Casesnoves, beneficiat de Santa Maria i 

nadiu de Sant Sadurní d’Anoia, que l’any 1918 ja ens ajudà a fer aquí la 

conjugació, el qual se posa incondicionalment a la nostra disposició. Ens 

presenta a un senyor, corresponsal del Diccionari que els de l’Institut 

diuen que fan i el fan tant com el mànech de la granera. Aquest bon 

senyor ens demana quina classe de subjecte volem per fer els nostres 

estudis. Jo li dich que no ens basta un ni dos ni una dotzena de 

subjectes, sino que ens ne calen mes de cinquanta. Llavò ens diu [250] 
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que considera poch delicat que el mateix subjecte que digué paraules 

per l’Institut, mos ne digui a nosaltres. Aquí jo li contest que no ens 

podem entendre, i deixam en porret tal subjecte, llamentant que Mn. 

Casesnoves ens hi hagués presentats. Mn. Casesnoves ho feu sense cap 

mal ufel, uple ude uboníssima uintenció ui uincapaç ud’entendre ula ubiduineria udels 

subjectes que potoyen i triconetgen per l’Institut (Deu elze fassa uns 

sants i bons. Amèn). 

Ab això s’ès fet molt tart, i mos ne som anats a la fonda, sopam i ¡a 

geure s’ès dit! 

 

 

Dia 28 (setembre) 

Comensa a Vilafranca l’endardell gramatical i lexicogràfich. Un 

andalús catalanisat 

 

Vinguí a fer enquesta gramatical i lexicogràfica a Vilafranca l’any 

1902 i l’any 1918. Ab aquesta hi som vengut tres voltes. 

Un poch passat les vuyt ens presentam an els Pares de la Sagrada 

Família, que assí tenen col�legi an el casal del Marquès del Ferràs, que el 

Bisbe Morgades, nadiu d’assí, comprá i cedí a dita Congregació. Ens 

reben ab entusiasme els Rts. Pare Antoni Samà, Superior, Pare Fermí 

Martorell, Pare Gumersind Aguilar, Pare Jaume Llach i Pare Josep Ferrer. 

Els esposam l’objecte de la nostra venguda a Vilafranca i l’enquesta 

llingüística que hi volem fer, i a l’acte posen a la nostra disposició tot 

una colla de noys lo mes amatents i xaravel�los, que han nom Joan 

Gallofré i Tomàs de 9 anys, Quintí Torner i Sábat de 9 també, Feliu 

Monserrat i Plana de 11, Ramon Bertran i Valls de 12, Joan Peyrot i 

Figueres de 11, Joan Trias i Baltà de 15, Joan Monfort i Morató de 12, 

Manuel Quer i Mestres de 11, Jaume Raventós i Muntaner de 8, 

Hermenegild Santacana de 10, Antoni Pich de 9, Pere Pujol i Raventós de 

10, Josep M. Sábat i Grau de 9, Lluís Sadurní i Cuscó de 10; casi tots 

nadius de Vilafranca, qualcún d’altres viles veines, tots del Penedès. 
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Se desfan en dos boldrons, un entorn de Mn. Sastre i l’altre entorn 

d’En Moll, i ja son partits a contestar an els qüesits del Questionari 

referents a Noms de Deu, dels àngels i del dimoni, facultats intel�lectives 

i sensitives d’animals racionals i irracionals, noms de parts del cos, vida 

relligiosa, festes anyals, vida irrelligiosa, noms de paren[251]tiu i noms 

vulgars de malalties i jochs infantils. —A les hores jo me’n vaig a veure 

uns quants de senyors coneguts per preparar la campanya, per no haver 

d’estar gens aturats. —Li envel cap a l’Hospital, i hi veig Mn. Pere 

Sadurní, Vicari i Capellà de la Casa i la Rda. Mare Superiora de les 

Monges que cuyden dit Hospital i el Col�legi adjunt. Elze demán per ferhi 

enquesta ab les minyonetes alumnes, i me diuen que sí de tot cor. Per 

cert que la Mare Superiora se demostra molt contrària d’aqueix català 

que ara molts escriuen i que ella califica de mala manera. Jo li don raó 

perque aludeix an el català instituter, marca-fabrenca. Quant ella sent 

que nosaltres som partidaris de que cada regió mantenga el català que 

parla, netetjat això sí de tota mattàfara forasterenca, se demostra molt 

disposta a fermos tot el costat que puga. D’allà me’n vaig a-Ca’l Metge 

Sr. Fortuny. No le hi trop i li deix targeta Llavò pech a Ca D. Anfós Sans i 

Rossell, i me diu una veina que ès a estiuetjar a la Torredembarra, i que 

vendrá un dia d’aqueys. A les hores li estrench a Ca-D. Roman de 

Saavedra, nadiu d’Algecires i per lo mateix andalús de naixensa, casat 

ab una pubilla vilafranquina, habitador d’una casa antiga, sabiament 

restaurada, de fonda fesomia catalana. En Saavedra s’es fet catalá i 

parla la nostra llengua admirablement. Com me veu i me sent, se posa 

absolutament a la meua disposició, fentme avinent que ell, come 

propietari de terres de cereals i llegums i vinyes, ha hagut de fer un 

estudi comparatiu de tot el vocabulari agrícola panadesench. Quedam 

que a dos quarts de dotze comensarem l’enquesta del conreu de cereals, 

llegums i vinya. Me’n torn llavò an el Col�legi de la Sagrada Família, 

prench a mon conte quatre tenralets d’aquells mes amunt anomenats, i 

palluch ab ells els noms dels dies de la setmana, mesos i nombres 

ordinals i un bon grapat d’intensius de diferents dembles. Se fan ab això 
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dos quarts de dotze, i ¡cap a Ca’l Sr. Saavedra! El trop ab Mn. Joan 

Casesnoves i envestim el vocabulari de la terra com element de vida per 

l’home. An el pla del Penedès no hi ha boschs i per lo mateix no hi ha 

indústria de llur aprofitament. Aquells dos bons senyors se posen a 

dirme tots els mots que saben de les castes de terra conresada, de la 

manera de conresarla: arrabassar, fangar, fer furmiguers, llaurar, 

sembrar cereals i llegums, cuydarlos fins a granar, segar i batre, passant 

per totes les operacions que fan en el gra des [252] que el sembren fins 

que demunt l’era l’ensaquen. A la una ens n’anam a dinar; a les tres 

refermam la tasca els mateys tres fins devers les set, que hi posam 

forqueta fins a demà. Ab Mn. Sastre i En Moll un poch abans de les tres 

mos esquitxam a l’Hospital, i hi deix els dos companys i se troben tot un 

estol de minyonetes col�legiales que les Monges elze presenten, que 

nomien: Rita Socies i Batle de 10 anys, Maria Canyes i Queraltó de 9, 

Alberta Castellví i Socies de 9, Angeleta Moretó i Vives de 9, Rossenda 

Plans i Rivera de 8, Roseta Baró de 9, Maria Buisin de 9, Mercè Arnabat i 

Junyent de 10, Josefina Alfonso i Abat de 9, Jusepa Plans de 11, Maria 

Vericat de 10, Josepa Parès de 12, Pepeta Morató de 10, Francisca 

Carbonell de 13, Remei Castellví i Socies de 12. En Moll replega 

d’aquesta tenral gent un bon grapat de jochs d’allò mes interessant i un 

enfilall de mots a lloure. Mn. Sastre replega els mots dels vestits de 

dona i de la vida relligiosa. 

Ab això s’entrega la fosca, se fa tart i quiscú pren redòs a casa seua 

i nosaltres a la fonda, i bona nit! bona nit! 

 

 

Dia 29 (setembre) 

Foch granetjat en el dialecte vilafranquí 

 

S’en van Mn. Sastre i En Moll a l’Hospital. En Moll replega un enfilall 

de jochs infantils de les col�legiales i llavò ja li ha copat cap a ca-Mtre. 

Pascual Andrés i Galceran, terrisser, que ab son ajudant Antoni Vergés i 
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Arbós li diuen tots els mots del seu ofici. Llavò li estreny a ca-Mestre 

Josep Grau, baster; després visita l’obrador de Mestre Joan Rovira, 

carreter (fuster de carros); mes tart Mestre Antoni Carulla, fuster 

primeter, i llavò Mtre. Feliu Santacana i Fabregues, flequer. Tots aqueys 

menestrals diuen an En Moll els mots especials de llurs respectius oficis. 

Ab tot això se passa tot el dia mon company. —Mn. Sastre palluca de les 

col�legiales els noms de les festes relligioses i costums populars. Se’n va 

llavò a la Sagrada Família i ab els minyons del col�legi replega els nom 

dels animalons i animalonets mes relacionats ab la vida de família. Se’n 

va llavò a l’obrador de Mtre. Jacinto Romeu i Badia, cisteller, que li diu 

tots els mots especials de son ofici i de tots els objectes de vímets que fa 

que son un sens fi. Després li envela cap a Ca-Mn. Pere Sadurní, que li 

diu bona part del vocabulari de la casa ab la seua distribució de part 

de[253]dins i de part defora ab tots els arreus corresponents. —Jo m’he 

passat tot lo sant dia ab D. Roman de Saavedra i Mn. Joan Casesnoves 

fent vocabulari agrícola i de tot el vinya, raims i vi, que ès un may 

acabar. —Devers les set, ja fosca negra, prenim redòs a la fonda i 

acabam per anarmosne a posar els ossos de pla. 

 

 

Dia 30 (setembre) 

S’acaba l’escorcoll lexicogràfich i gramatical a Vilafranca. —Una 

altra cullerada sobre la pronúncia del llatí 

 

Mn. Sastre s’espitxa de bona hora a l’Hospital i s’hi passa tot lo sant 

dia ab Sor Engràcia, de 80 anys d’edat, i en fa 60 que ès a Vilafranca, 

essent nadiua de Tàrrega, la qual li diu un grandiós enfilall de mots de la 

vida relligiosa i de la irrelligiosa, noms vulgars de les malalties, coses de 

casa i de totes les dependències casolanes, tot el ram d’esglèsies i 

sacristia i festes, aviram, cunills i coloms, i llavò una ambosta ben 

grossa de frases i motius (sobrenoms). En Moll li estreny cap a l’obrador 

de Mtre. Agustí Ribes, manyà i armer, del qual palluca els mots especials 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 174

de dit ofici. Després li envela a Ca-Mtre. Tomàs Puig i Ventura, mestre 

de cases, a Ca Mtre. Joan Rovira, fuster de carros. Aquest li mostra una 

arada de fust i n’hi diu los noms de totes les parts de la mateixa. Els 

altres li diuen també els noms especials de les feynes i eynes de llurs 

oficis. Horabaixa torna a l’Hospital i aplega de Sor Engràcia una pila mes 

de noms de coses de casa. Jo en tot lo sant dia no fas mes que treure de 

D. Roman Saavedra i Mn. Joan Casesnoves mots i mes mots de tot el 

ram de conresar la terra i cuydar la vinya, els raims i el vi. Ens hi pegam 

fins a les set del vespre i arribam a acabar la cosa. Don mils de gràcies 

an aquells dos bons senyors, de tanta de cosa com han feta per 

nosaltres i per l’Obra del Diccionari. També agraím lo que ens ha aydat 

un altre capellà vilafranquí que caplleva per Barcelona i passa assí 

l’estiu, i que no he pensat a pendreli nom i llinatge. 

Me moven aqueys dos preveres de la pronúncia del Llatí, i jo elze 

dich els motius que tench per no admetre altra pronúncia mes que la 

històrica, la que feyen els clássichs i que consta absolutament com era 

ella: a) Consta per les inscripcions demunt pedra, ferro i bronzo que’s 

con serven del temps de la República i de l’Imperi dins totes [254] les 

terres llatines (Itàlia, França, Espanya, Nord d’Àfrica), i que l’Acadèmia 

de Berlín replegá i publicá baix del títol de Corpus Inscriptionum 

Latinarum; b) Consta p’el testimoni dels Gramàtichs Llatins que’s 

conserven del temps dels clàssichs i dels primers sigles de l’Era 

Cristiana, que un sabi alemany, lo professor Keil, publicà en deu toms, 

que jo tench. c) Consta p’el testimoni d’altres monuments escrits de la 

major antigadat. d) Consta per l’estructura de milenars i milenars de 

formes gramaticals i lèxiques de totes les llengues neollatines. Tot això 

que han estudiat a fondo els filólechs alemanys i inglesos i n’han 

publicats estudis fonamentals, tot això ignoren tots aquells que diuen 

encara que no sabem com pronunciaven els llatins, quant el llatí era una 

llengua viva. Tot això demostren ignorar completament els catalanistes 

aixelabrats que per odi o poca voluntat an el castellans pretenen 

implantar a Catalunya la pronúncia del llatí a la romana, que no ès més 
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que la pronúncia italiana, que aqueys bons senyors també han 

demostrat ignorar, puys quant demunt tres revistes llurs han volgut 

esplicar i ensenyar tal pronúncia romana, l’han esplicada i ensenyada tan 

malament, que ara los resulta a ells i a tots els seus escolanets d’amèn, 

no la pronúncia romana, sino una caricatura d’ella, un cocòrum, un xelim 

i xelam de lo mes estrambòtich i ridícul. De manera que aquests 

estornells catalanistes, per fogir del foch (la pronúncia del llatí a la 

castellana), son cayguts dins les brases (la pronúncia del llatí a la 

romana, que no ès mes que la italiana). Ells pretenen esser molt 

europeus, molt avensats en questions científiques. Se figuren esser els 

mes europeus i els mes avensats d’Espanya. Però lo que tenen ells es 

molt de toix i molta de bravetgera. Cap d’ells ha sabut veure lo que 

veuen els homes de ciència de totes les nacions civilisades, això es, que 

totes les pronúncies del llatí que no siguen la pronúncia històrica, son 

pronúncies bárbares, fruyt de l’ignorància mes supina de l’Historia del 

Llatí. Hi ha catalanistes que califiquen de bárbara la pronúncia del llatí a 

la castellana, ignorant que tan bàrbara com la castellana, ès la catalana, 

la romana o italiana i la francesa. Quant dich romana, me referesch a la 

romana actual, a la que fan a Roma d’ensà de molts de sigles. La 

pronúncia romana del temps dels clàssichs, aquella sí que era genuina i 

llegítima, i que may havien d’haver deixada; els nadius de Roma. Però 

de fet la deixa[255]ren, la perderen fa moltíssims de sigles, posantse 

insensiblement a ferne una altra que ha acabat per esser la que fan ara, 

completament bàrbara respecte dels diftongs ae, oe, gn i de la c i g 

devant e, i; tan bàrbara com la que fan els francesos i espanyols, 

contant entre aqueys els catalans, que no fan la pronúncia històrica. ¿A 

on ni quant han demostrat aqueys catalanistes, que se donen ayres de 

redentors de la pronúncia del llatí; a on, repetesch, han demostrat sebre 

res d’aquestes coses? El Deber d’Olot, dia 22 de janer de janer 

d’enguany, s’atansà a dir que la «meua» «preparació científica» es «feta 

a corre-cuyta» en matèria de filologia; i sostén, sense donarne cap 

prova, que la «pronunciació romana del llatí no ès lo mateix que la 
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pronunciació italiana, sino una cosa ben diferent». Donchs jo dich i 

repetesch que ès lo mateix. I si no ¿quines son les diferències que hi ha 

entre la pronúncia que fan del llatí els romans d’ara i la pronúncia 

italiana? ¿Per que no les digueren els senyors de El Deber totes aqueixes 

«diferències»? Però ¿com les havien de dir si no n’hi ha cap? I si no, que 

me confonguen aquests caps esflorats de El Deber! Que treguen llur 

colossal i piramidal «preparació científica», si no volen que mos ne 

riguem massa els simples mortals. Això de discutir ab afirmacions 

gratuites i sensa donar ni apuntar cap prova, porà esser tan catalanista i 

tan super-home com vullen, però va tan lluny de la ciència com les 

cabrelles del sol. I ¿que en direm de lo que s’embolicà El Deber sobre el 

sò -� que afigen els romans d’ara a totes les paraules llatines que 

acaben en consonant que no siga r o l? Donchs diu que «ès un defecte 

de molts d’italians, sobre tot dels toscans i dels del migdia, en la 

pronúncia del llatí». I tant com ho ès «un defecte»; però ès un defecte 

que el té tothom, desde el primer Cardenal fins al derrer escolanet, un 

defecte que el tenen els Catedràtichs de l’Universitat Gregoriana; un 

defecte que tenia Exm. i Rdm. Monsenyor Ragonesi, Nunci que fou tants 

d’anys del Papa dins la Cort d’Espanya; un defecte que prové de la 

dificultat que tenen els qui parlen italià de neixor, per pronunciar 

consonants finals, i que insensiblement elze claven una -� darrera per 

poderles pronunciar. Ja’s sap que l’italiá no té tals consonants finals, i 

per això llavò en llatí no los surten an els romans, si no elze posen aquell 

penjaroy de la -�. Sí, aquesta -� ès un de tants de defectes de la 

pronúncia romana del llatí, que n’està plena [256] de defectes com la 

capa de l’estudiant era plena de casualidats, ès a dir, d’esqueixos. Per 

tots aqueys defectes ès que tal pronúncia no pot anar ni ab rodes, i 

tendràn que haverla d’arreconar, mes prest o mes tart, per inservible, 

anacrònica i bárbara, sustituintla per la històrica, la única acceptable, 

llegítima i genuina. 
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I digué El Deber que aquella -� era «un defecte» dels «toscans i 

dels del migdia». Es així que lo que diuen «italià» no ès mes que la 

«llengua», el «dialecte» de Toscana, que ab l’importància escepcional 

dels seus grans escriptors s’ensenyorí de tota Itàlia come llengua oficial i 

literària, acabant per anomenarse italiá; i per això els italians del nort, 

que no parlen italiá de neixor, sino que l’aprenen an els llibres i que, si 

saben pronunciar les consonants finals sensa clavarhi la -� darrera, ès 

perque en llurs dialectes nadius tenen tals consonants finals ben netes, 

sensa el penjaroy de la -�; —ergo... que treguen els senyors de El Deber 

d’Olot la conseqüència, i vegen qui ès que ha «badat» horrorosament, 

Mn. Alcover o ells. Per lo mateix la -� ès un «defecte» de i tots els 

italians que tenen per llengua nadiua, no manllevada, l’italiá, que no ès 

mes que «el toscá». ¡Que en prenguen nota els colossals, els piramidals, 

els monumentals badochs de El Deber d’Olot! —I ara, tornant a lo que 

deya primer, dich i repetesch que la questió de la pronúncia del llatí a 

Catalunya no ès mes que una questió política, entre catalanistes i 

anticatalanistes, lo qual ha desnaturalisada i treta de pollaguera tal 

questió. Durant aquest viatge que feym per tot Catalunya, just hem 

rebuts esquits de tal questió dins les comarques que hi ha moviment 

catalanista: qualque mica dins la comarca de Barcelona, qualque micoya 

dins la de Vic, qualque micoyina devers Girona, qualque micoyineua 

devers la Segarra. Però en lloch hem trobat qui mos sabés presentar cap 

argument seri ni formal contra la pronúncia històrica. Els campions de la 

pronúncia romana s’aferren a lo que els han fet creure de que hi ha, 

diuen, 64 diòcesis de Franca que han a optada tal pronúncia, lo qual no 

crech que sia ver. Això d’adoptar alguns a França la pronúncia romana 

del llatí fonch en temps del Papa Pius X. Donchs lo que puch jo dir que 

dins el maig de 1913 vaig assistir a una càtedra de Teologia de l’Institut 

Catòlich de París, que el catedràtich esplicava en llatí, i feya la pronúncia 

completament a la francesa, no a la romana; i a les esglè[257]sies de 

París i d’una partida de diòcesis franceses, salves algunes escepcions, 
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vaig sentir sempre la pronúncia francesa del llatí. Després de tot, trop 

que han fet molt be els francesos que han adoptada la pronúncia romana 

per allò del mal menor. No està tan lleig fer un pecat petit com ferne un 

de mes gros. Ara lo que pertoca, ès no ferne cap de pecat. La pronúncia 

del llatí a la francesa ès la mes feresta, la que s’allunya mes de la 

pronúncia històrica; la romana no se’n allunya tant; per això ès el mal 

menor. Pero assí mos trobam ab que la pronúncia del llatí a la castellana 

o a la catalana no està tan enfora de la històrica, de la vertadera, de la 

genuina, com hi està la romana, quod sic probo: La pronúncia romana 

discorda de la històrica en NOU CASOS: 1) del sò ce, ci, ha fet txe, txi 

(català) che, chi (castellá); 2) del sò sce, sci ha fet xe, xi (català), che, 

chi (francès modern); 3) del sò ge, gi ha fet dje, dji (català); 4) del sò 

gn ha fet ñ (català ny); 5) del sò gl ha fet ll (catalana i castellana); 6) 

del sò -tia, -tio, -tiu (justitia, pretium, vitiosus) ha fet ts ab la s molt 

grassa; 7) de nihil ha fet NIKIL; 8) clava una -� derrera tota consonant 

final, fora la m, lo qual altera horriblement la fonètica llatina. Es allò 

d’aquell Catedràtich de Teologia de l’Universitat Gregoriana, que conta lo 

M. I. Mn. Miquel Costa i Llobera, que un dia elze comensà l’esplicació 

dient: Mañuz� Dominuz�  et� laudabiliz� miniz�, en lloch de dir: Magnus 

Dominus et laudabilis nimis. I que no me diguen els caps-closos 

catalanistes que això ès un defecte de la pronúncia romana que just ho 

fa qualque ignorant i curt gambals. Això ès senzillament una virollada, 

Aqueixa -� l’enfloquen tots els romans i italians sobre tot del centre i del 

sur. Ho fan el Rdms. Srs. Nuncis Apostòlichs que venen a Espanya. —9) 

La pronúncia romana dels diptongs llatins oe, ae ha fet e rónega, 

desfigurant també ab això altre la fonètica llatina genuina. —La 

pronúncia a la castellana discorda de la històrica en vuyt casos: 1) els 

diptongs oe, ae els ha reduits a e rònega; —2) del sò velar-esplosiu sort 

que c tenia devant e i, això ès lo sò de k, feu primer tse, tsi i la derreria 

del sigle XVI feu ce ci, això ès lo sò interdental fricatiu sort de l’inglès 

with; 3) del sò velar esplosiu sonor, el sò de la gamma grega (gue, gui), 
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que la g tenia dins lo llatí clàssich, en feu devant e i, primer lo sò palatal 

fricatiu-sonor de y i la derreria del sigle XVI en feu lo sò velar-fricatiu-sort 

de je, ji del [258] castellà actual; 4) ha reduit a sort (sensa vibració) el 

sò sonor (vibrant) de la s que hi havia dins lo llatí clàssich, com hi era an 

el castellá antich, anterior al sigle XVII, i ho ès encara en català, en 

francès, en provensal, en italià, en portuguès; —5) de -m (final) n’ha fet 

-n; —6) el sò ll (doble ele) l’ha reduit a l tota sola; 7) el sò -tia, - tio, -

tiu l’ha reduit a l’interdental-fricatiu-sort de l’inglés with; 8) lo sò z (dz) 

l’ha reduit an el mateix interdental-fricatiu-sort (zelus): celo. —Ara la 

pronúncia catalana discorda de l’històrica en cinch casos: 1) el sò velar 

esplosiu-sort de c devant e i, l’ha reduit a se si; 2) el sò de la g (gamma 

grega) devant e i (gue, gui) l’ha reduit a je, ji (ge gi del francès actual); 

3) el sò de i devant una altra vocal l’ha reduit també a ji, je (ge, gi del 

francès modern); 4) lo sò de -tia, -tio, -tiu l’ha reduit a s sorda; 5) dels 

diptongs ae, oe ha fet una e rònega. De manera que la pronúncia 

catalana del llatí es la que fuig mes poch de la històrica, de la llegítima; 

la castellana en fuig mes que la catalana, i la romana encara en fuig mes 

que la castellana. Per lo tant val mes pronunciar el llatí a la catalana que 

a la castellana; com val mes encara pronunciarlo a la castellana que a la 

romana. De manera que la pronúncia romana ès mes bárbara que la 

castellana i que la catalana. Per consegüent, abandonar la pronúncia a la 

catalana per la castellana ès devallar tres graus de barbàrie, 

barbarisarse TRES GRAUS; i, si abandonam la catalana per la romana, ens 

barbarisam quatre graus; ens feym quatre graus mes bàrbars. Se 

comprèn que hi haja francesos que deixin la seua pronúncia del llatí per 

la romana, perque ab això se desbarbarisen una mica, i això sempre es 

bo; lo que no’s comprèn que hi haja catalans que abandonin llur 

pronúncia del llatí per la romana perque ab això, en lloch de 

desbarbarisarse, se barbarisen, lo qual es senzillament una vega de 

geperuts o la ganància de Na Peixfrit, que comprava el peix, el fregia, i 

llavò el venia an el mateix preu que l’havia comprat, posanthi l’oli i la 

feyna de franch. 
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¿Que a França fan la pronúncia romana a 64 diócesis? Ja ho crech 

poch! I dins Espanya ¿a quantes la fan? Les poden contar ab els dits de 

la ma i encara sobren dits; i allà on la fan just son els catalanistes que la 

fan i qualcun altre que li han donades figues per llenternes. ¿Hi ha hagut 

cap Bisbe d’Espanya que l’haja recomanada? Me cons[259]ta de tres 

Bisbes de Catalunya que han adoptada una actitut gens favorable a tal 

pronúncia. Un de los quals, perque el ponyien que la recomanás, 

contestà que en via neguna ho faría. Un altre feu mes: llansà del seu 

Seminari tots els Professors que feyen tal pronúncia, segons me escrigué 

un dels nafrats.4 L’altre me digué que, trobantse, no fa gayre, a Roma 

en Visita ad Limina, demaná allà si havia de fer res envers de tal 

pronúncia, i li digueren: —¿Vos ha recomanat res negú? —Res, digué ell. 

—Donchs no fasseu res! li contestaren; i mes li digueren que certa cosa 

que anys enrera feren allà, si fos ara, no la farien. 

De manera que aqueix escabotell de catalanistes que se son 

constituits campions de la pronúncia del llatí a l’italiana, han feta la 

prova de cert quadrúped massa orellut, atansantse a erigir càtedra de 

pronúncia llatina, allà on no arriben a deixebles i que se’n durien una... 

monumental carabassa de qualsevol Tribunal de llatí una mica formal. Si 

ells fossen homes de ciència o que al menys n’haguessen feta una mica 

d’olor, haurien comensat per mirarse qualque poch els grans estudis que 

ha produits i publicats la Ciència Llingüística, fa més de quaranta anys, 

tractantse com se tracta d’una questió no dogmàtica ni disciplinar, sino 

esclusivament històrica, d’història del llatí, que ès una d’aquelles 

questions que Deu entregà a la discussió dels homes. I ¿cap catalanista 

hi ha hagut que se sia donat ab coratge d’envestir els autors alemanys i 

inglesos, que tracten tan a fondo tal questió de la pronúncia del llatí? 

Aqueys autors son a la Biblioteca de Catalunya; però estich segur que 

                                                 
4 Nota de l’original: Un dels llansats se’n aná a contarho an el President de... Catalunya, 
el qual li digué: —El dia que nosaltres comandem, aquest Bisbe el penjarem a un fanal! I 
encara n’hi haurà que s’estranyarán que jo califich tal President de Rey-Herodes. Si may 
el deixaven comandar, tornariem an el temps del sanguinari Idumeu i dels emperadors 
Neró, Deci i Diocleciá. ¡Si en veuriem de fantasies puig cadafalquenques! 
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negú, fora jo, els ha dit ¿com va la vida? i aquells filòlegs tan colossals 

de l’Institut, segons ens assegura la mentideríssima Veu de Catalunya, 

aquelles eminències de la filologia, tan espatarrants, segons les 

trompetes Instituteres, ¿no han sabut pegar una ullada an aqueys autors 

per il�lustrar la tropa catalanista sobre aquesta bona de questió de la 

pronúncia del Llatí, que ha feta mostrar tant i tant la filassa a tota la 

cateyfa catalanayre, com diu aquell xaravel�lo Mn. Pere Duran, Rector 

[260] de Campelles? ¿Com no han badada boca sobre aqueixa questió 

aquells piramidals llingüistes de l’Institut, que tan modestament se 

proclamen els mes europeus i els mes internacionals d’Espanya? ¡Ja 

me’n guardareu un ou de llur europeisme i de llur internacionalisme, per 

que la nèscia no’s perda! 

Aquells dos bon[s] preveres vilafranquins, partidaris de la pronúncia 

romana, com han sentit aqueix daltabaix meu, se son enconcats 

d’espal�les sensa sebre que m’havien de contestar i fentse creus de que 

els qui els induiren a fer tal pronúncia, no hagen sabuda defensarla una 

mica millor i no demostrarse tan cruus i prims de roba i ab l’escopeta tan 

curta. 

Prenim comiat de Mn. Casesnoves, de D. Roman Saavedra, dels 

Pares de la Sagrada Família, de Mn. Lluís Orpi i del Arxipreste Degà del 

Penedès Dr. Joan Badia. 

A mitx-dia ens ha comparegut D. Abdon Bordoy i Pastor, jove 

mallorquí de gran empenta, que fa devers nou anys que caplleva per 

Vilafranca, fent molta de carrera, ab lo comerç forestal o indústria dels 

boschs. Ens presenta un amich seu d’assí, D. Jaume Abella, advocat i 

Retgidor de l’Ajuntament de Vilafranca, que ens convida a visitar la 

Galeria de Vilafranquins Il�lustres i la Casa de la Ciutat. Hi anam i ens 

produeix fonda impressió veure dins la gran sala de sessions els retrats 

d’homes tan eminents dins tota Espanya com Sant Ramon de Penyafort, 

el Bisbe Morgades, el Bisbe Torras i Bages i els catedràtichs Llorens i 

Barba, Milà i Fontanals. Comanam a l’amich Abella que saludi en nom 

nostre lo Magnífich Sr. Batlle i tots els altres Membres de l’Ajuntament. 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 182

Se fa tart, i prenim redòs a la fonda i ¡bona nit tots plegats! 

 

 

Octubre 

Dia 1 

Cap a Igualada. Una ramatxada de enquesta lexicogràfica a 

Igualada 

 

Deym missa d’hora i ab el tren de les 7 i 25 mos esquitxam a 

Martorell i d’aquí cap a Igualada, a on arribam demunt les 12. Veym els 

nostres bons amichs En Gabriel Castellà i Raich i en Ramon Solsona i 

Cardona, tots dos ben trempats. Ens diu En Castellá lo que ha fet per la 

nostra Obra i li envelam cap an el grandiós Col�legi que tenen aquí els 

Pares Escolapis. Ens reben els Rts. Pare Ramon Pollina, Rector, el [261] 

Pare Valls i el Pare Marc Lliró. Tots ens umplen d’atencions i posen a la 

nostra disposició, per fer enquesta, tots aqueys noys: En Pere Janer i 

Carulla de 15 anys, Joan Vilalta i Sansó de 15, Ramon Enrich i Vich de 

10, Rossend Massana i Noguera de 12, Miquel Claramunt i Argelich de 

10, Amadeu Albareda i Borràs de 15, Magí Castelltort i Miralta de 10, 

Joan Castellà i Valls de 11, Geroni Bardés i Castelltort de 8, Josep Cirera 

i Llacuna de 13, Pere Franquesa i Fàbregues de 10, Isidre Vilaríbies i Ros 

de 14, Ramon Cortés de 14, Baldiri Carbonell de 10, Josep Martí de 10. 

Les mos repartim Mn. Sastre, En Moll i jo i mos diuen un enfilall de mots 

ben interessants: els noms dels dies de la setmana, els mesos, el 

nombres cardinals, festes anyals i sobre-noms o motius d’Igualada. —

Anam a visitar el Rt. Mn. Eudald Sarret Rector, Arxipreste d’Igualada. 

Som amichs de l’any 1918, quant vinguí a fer l’estudi de la conjugació. 

L’hem trobat ben xaravel lo, gràcies a Deu, i ens ha feta molta de xicota. 

Llests de les altres feynes, mos ne som anats a donar part a la nit. 
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Dia 2 (octubre) 

S’acaba l’endardell a Igualada. Cap a Santa Coloma de Queralt, a 

on comensam l’enquesta 

 

Ens entregam a Ca’n Gabriel Castellà i Raich i hi feym bona part del 

vocabulari de coses de la cuyna i una partida de dibuixos d’objectes que 

calia registrar. Llavò li hem copat cap an el Col�legi dels Pares Escolapis, 

a on ab els minyons d’ahir hem feta una bona replega de mots 

igualadins de diferent[s] seccions del nostre Questionari. En Moll les ha 

hagudes ab N’Antoni Rius i Fàbregues, nadiu de Vallbona del Penedès, 

de 56 anys d’edat i en du 40 d’estar a Igualada. Es el porter dels 

Escolapis; i ens dona un bell enfilall de mots del ram de ovelles i cabres 

(es estat pastor molts d’anys) i ademés el nom de totes les pesses de 

l’arada de fust, tal com era abans d’introduirse les de ferro. Agraim 

coralment an els Pares Escolapis el bon costat que mos han fet, 

proporcionantmos tan bona gent, tan trempada per la nostra feyna, i 

prenim comiat de tots. 

Els bons amichs en Gabriel Castellà i Raich i En Pere Botet, lo 

primer suscriptor que tengué el Bolletí a Igualada, ens acompanyen a 

l’automòvil, els agraim de tot cor el costat que han fet i fan a l’Obra del 

Diccionari, i a dos quarts [262] de cinch mos espitxam a Santa Coloma 

de Queralt, arribanthi sol post. Ens presentam a ca-D. Josep Ferrer i 

Esplugues, a on compareix D. Daniel Vallbona, tots dos grans amichs i 

ferms colaboradors nostres. Ells i llurs respectives families se posen a 

l’acte a la nostra disposició per l’enquesta lexicogràfica. A l’acte En Moll 

comensa a pellucar de D.ª Dolors Mulet de Ferrer i de D.ª Maria Gual i 

Mulet de Vallbona noms de bolets i de coses de la cuyna que li diuen 

dins la cuyna mateixa de la casa; i jo que me trech les llistes de mots de 

Santa Coloma que l’any 1906 m’enviá Mn. Joan Segura, al cel sia, sensa 

esplicarlosme perque just els hi demaní per la fonètica; i En Ferrer i En 

Vallbona ja son partits a esplicarme mots d’aquells i jo ¡hala a 

escriurelos! I Mn. Sastre que aglapeix el mots que diuen aquells dos 
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bons senyors que no figuren a dites llistes i que son ben aglapidors. —

¿Que me’n direu? Ell mos hi passam prop de dues hores ab tan agradosa 

tasca fins que se fa hora d’anar a sopar, i mos n’hi anam com dos i dos 

son quatre. Per lo mateix ¡bona nit tots plegats! 

 

 

Dia 3 (octubre) 

Segueix ben embirmat l’escorcoll a Santa Coloma de Queralt 

 

A les vuyt ens compareix D. Josep Ferrer, i ¡cap a ca-D. Daniel 

Vallbona! El trobam a punt d’entrar en foch lo mateix que la seua 

senyora, D.ª Maria Gual, i la seua germana D.ª Regina, i D.ª Maria 

Francesa i D.ª Paula Esplugues de Maixens. Mn. Sastre i en Moll les han 

ab aquestes senyores, que elze diuen més noms de coses de la cuyna, 

animalons i animalonets, bugada, pastar, enfornar, festes anyals, vestits 

de nins i nines, dones i homes, noms vulgars de malalties i llurs remeys 

casolans, parts del cos. Mes envant compareix D.ª Maria Bofarull i dona 

una relació ben especificada de tot el ram de bruixes, bruixots i fantasies 

que feya tal bestiar. Mentres tant jo ab els dos intel�ligents companys 

Ferrer i Vallbona vaig endardellant els mots de les llistes de Mn. Segura, 

que umplen mes de 60 planes en 4t. Tan bons amichs me’n diuen molts 

mes de mots, ben interessants, d’aquí, que no son a les llistes, sobre tot 

d’eynes agrícoles, d’algunes de les quals feym dibuixos En Moll i jo. Per 

mes claredat i seguredat d’aquestes coses, criden un pagés d’aquí, un tal 

Joan Carabassa i Carol, un temps traginer, ben entés en tals rams, i mos 

ne [263] diu de mots ben escayents; i per espinzellarmos tots els del 

carro i de cada pessa del carro, se’n va ab En Moll devant un carro i n’hi 

dona les fites ben netes i lo mateix fa de l’arada i de cada pessa de 

l’arada. Tots aquests escorcolls ocupen Mn. Sastre i En Moll fins hora 

baixa, que el primer se’n va ab Mn. Bonaventura Puigsech a l’esglèsia 

parroquial i fan bona part del vocabulari de edificis sagrats i llurs arreus; 

i En Moll se’n va ab En Vallbona a casa d’En Ramon Ferrer i Ferrer, 
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cabrer, i d’En Josep Segura i Penes, pastor, els quals li enfloquen bil�lo 

bil�lo el vocabulari del bestiar de llana i de cabrum, tornant a la fonda 

prop de les vuyt del vespre. —Jo, després de dinar, m’espitx a l’escola 

catòlica de Mn. Deogràcies, que posa a la meua disposició En Josep 

Pomés i Pont d’11 anys, en Ramon Badia i Soler de 10, en Jaume Nadal i 

Torrens d’11, En Josep Albareda i Valls de 12 i En Jaume Ninot i Grimalt 

de 15, tots nadius d’aquí i que fan un cap ben viu. Els aboch la llista de 

82 verbs per que los me conjuguin de cap a cap, i me’n conjuguen dotze 

fins que se fa hora de tancar l’escola. Mentres tant En Moll s’ès esquitxat 

an el Col�legi de les Monges, que li presenten totes aquestes 

minyonetes: Na Catalina Nadal i Vilaseca de 10 anys, Na Maria Brufau i 

Ferrer d’11, Na Montserrat Calsada i Sambola d’11, N’Antonieta Torrens i 

Llorens de 12, N’Irene Palou i Orga d’15, Na Teresa Creus i Oliver de 12, 

Na Maria Mensa i Civit de 10, les quals li diuen una trentena de jochs 

infantils ¡i ell zas! zas! els escriu dins la seua llibreta. 

Ab això s’ès feta hora de tallar caps i anarmosne a donar part a la 

nit i prou per avuy. 

 

 

 

Dia 4 (octubre) 

Segueix l’enquesta ben vitenca a Santa Coloma. Una -� 

espatarrant 

 

A las vuyt del matí mos som constituits tots tres a ca-D. Daniel 

Vallbona ab D. Josep Ferrer i hem romput el foch, envestint els mots de 

les llistes de Mn. Segura que ens faltava aclarir (unes dotze planes), i 

aviat les hem haguts escatats. Mn. Sastre ha seguit aplegant mots de 

coses de casa, de l’aviram, lloques i polls i distribució interior i esterior 

de la casa i sos arreus i noms vulgars de malalties, que n’hi ha tants i 

tants. En Moll comensa a pellucar d’En Ferrer mots de cassador; i, per 
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aglapirne mes, se’n va ab aquest a ca-Mtre. Francesc Veciana i Fabregat, 

espar[264]denyer i cassador, que elze diu els mots mes especials d’un i 

altre ofici. Llavò li envelen a ca-Mtre. Pau Riba i Domingo, de 61 anys, 

teixidor del sistema antich, i En Moll dibuixa el teler de fust que encara 

tè Mtre. Pau, i aquest i En Ferrer li espinzellen els noms de cada pessa 

de dits telers. Després li copen cap a l’obrador de Mtre. Josep Canela i 

Martí, fuster i mes envant a l’obrador de Mtre. Ramon Orga, ferrer, i un i 

altre li especifiquen els noms de les eynes de llur respectiu ofici. Mes tart 

se presenta En Joan Ametller i Soler, de 39 anys, nadiu de Civit (sis 

kilometres de Santa Coloma), pagès molt aixerit i arner i (bereyoler, 

posseidor i mercader d’arnes). Se posa a esplicarmos el ram d’abelles i 

s’hi demostra intel�ligentíssim. Cap n’havíem trobat dins Catalunya que 

ho fos tant, i llavò que parla un català puríssim ab una fonètica de lo 

mes curiosa i interessant. Figurau que en lloch de pronunciar temps, 

dins, sans, demunt, direm etc. pronuncia: tém	s, din	s, asám	, d	mún	, 

dirém	. Es allò dels italians meridionals i centrals que no saben 

pronunciar les consonants finals fora r i l, que no hi afigin una -	, per lo 

mateix empastissa de -	 el llatí dient v. gr. Mañuz� Dominuz�  et� 

laudabiliz� miniz�, en lloch de: Magnus Dominus et laudabilis nimis. En 

lloch de Catalunya, Balears ni València havia trobat tal fenòmen. En Moll 

i jo, mentres N’Ametller descapdellava, no parávem de fer navegar la 

ploma escriu qui escriu, perque era un be de Deu lo que brollava 

d’aquella boca. Mn. Sastre, quant ha hagut acabades les seccions de les 

coses casolanes i de família, ab Mn. Bonaventura ha seguit pellucant 

mots de coses d’esglèsia, de l’orga i de cassadors fentne una bona 

pellucada, sobre tot de instruments musicals. Jo m’he passat tot lo sant 

dia replegant d’En Vallbona i d’En Ferrer els mots de tots els rams de la 

terra com element de vida per l’home (bosch, erm, conreu, llaurar, 

sembrar, cuydar el sembrat, segar, batre, cereals, llegums, eynes i 
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màquines per totes aqueixes feynes). Mos ne queda un bon raig per 

demá. 

Així mos passam tot lo dia i bona part de la vel�lada, fins que a les 

vuyt prenim redòs a la fonda, i ¡bona nit tots plegats, tant si vos colgau 

com si anau de parranda tota la nit! 

 

 

Dia 5 (octubre) 

Val-Deu a l’endardell de Santa Coloma 

 

A les vuyt ens tiram al carrer ab lo honorable Vallbona. En Moll 

roman a casa d’un veí d’En Vallbona i hi di[265]buixa un jou i coixins de 

llaurar animals de peu redó, cosa que no havíem trobada en tot 

Catalunya, perque a les terres corregudes fins ara, o hi llauren bous o 

animals de peu redó tots sols, no aparellats, i ab collera i no ab coixí. 

Dibuixats jou i coixins, pren els noms de cada part, de cada pessa de 

dites coses, i ja li ha copat cap a l’obrador de Mtre. Antoni Freixes i 

Sejaulí, llauner, i llavò a ca-Mtre. Anton Bartolí i Rosselló, baster, i un i 

altre li diuen també els mots peculiars de llurs respectius oficis i de les 

feynes que fan. —Mn. Sastre se’n ve ab mi a l’Estudi Parroquial de Mn. 

Deogràcies, i ja ès partit a fer dir an els minyons estudiants paraules 

estranyes, motius (mals noms), frases casolanes. Després les ha ab Mn. 

Bonaventura Puigsech, que li dona un enfilall ben llargarut de paraules i 

frases estranyes que s’usen a la Plana de Vic i a Santa Coloma. —Ara jo 

entre el dematí i la tarde i assistit dels dos estimadíssims i 

intel�ligentíssims amichs D. Daniel Vallbona i D. Josep Ferrer, trech 

d’aquell estol de minyons d’ahir la conjugació de setanta verbs de la 

llista, puys el primer dia just n’havien conjugats dotze. De mes a mes a 

Ca’n Vallbona acabam el vocabulari agrícola, sobre tot, per lo que’s 

refereix an el batre, que era lo que ens mancava i llavò pelluch 

ambostes de mots alloure, d’allò mes bufarell. 
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A les hores se presenten dos capellans que me demanen enquestes 

de la pronúncia que cal fer del llatí. Aquí elze fa un resum de tot lo que 

hi sé i profés, propugnant absolutament la pronúncia històrica, cosa que 

ja he haguda de fer no sé quantes de vegades durant aquesta escursió, 

sempre a petició de capellans catalans, que en general son contraris de 

la pronúncia a la italiana per antipàtica i antipatriòtica. Cap n’he trobat 

que haja sabuda invocar ni una raó interna, sèria, científica, a favor de 

tan estranya com baldufenca pronúncia. 

An aqueys dos capellans elze fas notar que la pronúncia del llatí a la 

castellana té tan poch fonament històric com la catalana, com la 

francesa, com la romana, que ho ès mes que la italiana. Totes aqueixes 

pronúncies son filles i resultat de la tremenda desorientació, de la supina 

ignorància que s’apoderà dels pobles llatins ab la barrumbada dels 

bàrbars que afonaren l’Imperi Romà ab tota la seua organisació política, 

social, cultural i administrativa. Per lo mateix cap d’aqueixes pronúncies 

té dret a la vida, totes acabaran per anarse’n a fregir ous de lloca, totes 

a la fi [266] s’afonarán perque no son la veritat i la veritat al cap i a la fi 

sempre sura. Ademés, aqueixes pronúncies son essencialment nacionals, 

cada nació té la seua i l’estima com una cosa pròpia perque ho ès. Porà 

quiscuna tenir i té coses que a les orelles de les altres nacions siguen 

desagradables, antipàtiques, ridícules, malsonants, com ho ès, per tota 

orella catalana, v. gr. pronunciar a la romana el sustantiu pisces 

(peixos), pronunciant pixes; com ho ès per tota orella castellana 

pronunciar ecce a la romana, pronunciant eche; lo qual, segons me 

contaren a Barcelona, motivá un coverbo molt salat. Un capellà d’aqueys 

de la pronúncia romana un dia li demanen la comunió. Obri el Sacrari, 

treu les Sagrades Formes, se gira an els feels mostrantlosne una; i, en 

lloch de dir Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi, enfloca: 

Eche Añus Dei. Eche qui tollit... justament hi havia una senyora 

castellana, que, com sentí tant de eche, figurantse que el capellà volia 

tirar el Bon Jesús, no pogué estar que no cridás: —No le ECHE, Padre, por 

Dios! De manera que cada nació s’estima més la seua pronúncia del llatí 
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que la de les altres, trobant defectes a totes. ¿Per que es que els 

catalanistes se son alsats contra la pronúncia lllatina a la castellana? Per 

odi a la castellana, perque no ès la catalana; i, si se son aferrats a la 

romana, es just per fogir de la castellana. Es evident que cap nació 

llatina voldrà may sacrificar la pronúncia seua tradicional del llatí per 

acceptarne una altra d’estrangera, sia quina sia, perque es natural que 

cap nació se vulga fer esclava de l’altra, despullantse de lo seu i 

subjectantse a lo d’altri. Per aixo sols la pronúncia històrica del llatí se 

podrà imposar a totes les nacions, perque ès la veritat, ès la justícia, no 

fa injuria a cap nació, no n’humilia cap, perque no en posa cap demunt 

les altres, sino rasadora igual per totes, fent recular igualment totes les 

nacions an el punt de partida d’on totes sortiren, an els sigles primitius 

de la vida del llatí, a la època d’or del llatí que l’Esglèsia prengué per 

llengua oficial. Cal no oblidarho may: l’Esglèsia no prengué per llengua 

oficial el llatí en tot el seu desplegament a través dels sigles, sinó que 

prengué per llengua oficial un moment de la vida del llatí, que, com 

totes les llengues, estava en perpetua evolució. Aquest moment fou la 

época clàssica. Escullint aquest moment, conseguia la estabilidat, la 

inmutabilidat de la llengua, puys la Esglèsia que és eterna, que no muda 

ni evoluciona [267] en res essencial, necessitava i necessita una llengua 

estable, inmutable, que no evolución ni moga peu ni cama may per may. 

El llatí des que l’Esglèsia el prengué per llengua oficial en son estat de 

l’època clàssica, ha caminat tant i tant que s’ès transformat en italià, 

francès, rètich, rumanès, català, provensal, castellà, portuguès. Totes 

aqueixes llengues no son mes que pures evolucions llatines. ¿Ho veys 

com l’Esglèsia no prengué per llengua oficial el llatí en lloch, en tot son 

conjunt perpetuament evolutiu, sino que just prengué come llengua 

oficial un moment del llatí, el moment clàssich? que perdura immutable, 

inalterable a travers dels sigles en mans de l’Esglèsia. Per tot això, lo 

llògich, lo raonable, lo inevitable, lo inminent, lo imprescindible ès que el 

llatí se pronunciy així com el pronunciaven els clàssichs; i el ferho així 

totes les nacions llatines no ès humiliant ni depriment per cap, no ès 
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sometre a una totes les altres, no ès ferne una de senyora i les altres 

esclaves: ès senzillament restablir la veritat, la llògica, la justícia de las 

coses. I la llògica, la justícia i la veritat no han humiliat ni deprimit ni 

rebaixat negú nat del mon may. Ja poren fer totes les revolteries que 

vullen, ja en poren pensar de plans i combinacions els partidaris de la 

pronúncia romana i de qualsevol altra pronúncia nacional; tot quant 

fassen, será lladrar estels dins un bassiot, será rentar el cap a l’ase, serà 

perdre el temps miserablement. Totes aqueixes pronúncies nacionals, 

com son illògiques, com son injustes, com son fruyt de l’ignorància i de 

l’esgarriament, com son contràries a la veritat primigènia, per forsa se’n 

han d’anar per avall, se’n han d’anar a fons, per forsa han de 

descomparèixer com l’ànima de Robert. No son mes que pilots de calitja, 

que fondrá i esveirá el Sol llampurdent de la Pronúncia Històrica que ja 

el veuen tots els ulls sensa paganyes demunt l’horitzó llansantse com 

una satgeta cap an el zenit de mitx-jorn. 

Aquells capellans i els seglars que m’escoltaven (En Vallbona, En 

Ferrer i uns quants mes) res han tengut que oposar a tot quant jo deya. 

Lo que sí han fet(,) ès demanarme dels diptongs oe ae a veure com cal 

pronunciarlos, segons la pronúncia històrica. Es aqueix el punt mes fosch 

i mes difícil de la pronúncia del llatí. Per això no m’estranya que n’hi haja 

tants que hi caminin a las fosques. Molts que han adoptada la pronúncia 

històrica, no han gosat mudar res envers d’aqueys diptongs i segueixen 

pronunciantlos [268] just e. Ara be si un se fixa en lo que en diuen el 

vells gramàtichs llatins que el professor Keil aplegà dins la seua 

magnífica compilació, i en lo que diuen Lindsay i Stolz, se ve prou clara 

la cosa. En llatí sabem que hi havia diferents ee: una tancada, una altra 

uberta, una altre molt prima, molt allenguida, que seria ben 

consemblant a la nostra j diptongal, que un cop representaven els llatins 

per i i un cop per e; i sonaria per l’estil de la y de reY, roY, maY cruY, fiY. 

Confirma això el mot Kaiser dels alemanys, que no es mes que el mot 

Caesar que prengueren els pobles germànichs dels romans i que el 

pronuncien així: Kayz	r. Dins els monuments primitius del llatí aquells 
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diptongs sovint les trobam representats per ai, oi; i mes envant els 

veym escrits ae, oe. Aqueixa e may poria sonar com sona tota e avuy 

dins totes les llengues neo-llatines, come vocal plena. Era una vocal 

diptongal dominada i per fer diptong just poria sonar come mitja, come 

semi-consonant. Es a dir, havia de sonar com y catalana: ho demostra la 

pronúncia del mot Kaiser. Se veu que els escribes llatins feyen tot quant 

sabien per escriure just lo que pronunciaven. I com el segón element de 

dits diptongs no era una vocal plena, sino mitja, que ni era ben be i ni 

ben be e, comensaren a provar si posant e en lloch de i los aniria millor, 

i acabaren per adoptarla, per escriure tals diptongs ae, oe. Però seguí 

evolucionant la llengua, i la evolució arribá a l’element primer, a la a i a 

la o, que s’emboyraren fins a confondre-se la a i la o. I d’això vengué 

que les mateixes paraules un cop s’escrivien ab ae i un cop ab oe. I no 

s’aturá assí la cosa, sino que la ae i la oe acabaren per reduirse a e 

rònegament, i així passaren a totes les llengues neo llatines. Per totes 

aqueixes raons consider que aqueys diptongs cal pronunciarlos així com 

les pronunciaven el llatins primitius: ai (ay), oi (oy). Això ès lo llògich, lo 

procedent. —Els meus oyents han callat i jo també, considerant que ja 

havia descapdellat abastament. 

Ab això se fa vespre i arriba l’hora desagradable de pendre comiat 

d’aqueixa bona gent de Santa Coloma; que tant i tant de costat mos han 

fet, sobre tot D. Daniel Vallbona i D. Josep Ferrer, ab tota la família d’un 

i altre. Que consti el nostre mes coral agraiment. A poquíssims llochs de 

Catalunya hem trobada una gent tan favorable i tan intesa en vers de 

l’Obra del Diccionari. Mn. Deogràcies i [269] Mn. Puigsech també 

mereixen una menció ben especial i ben espressiva. Se fa tart i prenim 

redós a la fonda i ¡bona nit tots plegats! 

 

 

 

 

 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 192

Dia 6 (octubre) 

Cap a la Selva del Camp, a on comensam l’endardell lexicografich 

a l’acte 

 

Deym missa a les quatre i mitja i a les sis ab l’automòvil ¡de d’allà 

cap a Montblanc! I ab el tren de Montblanc ¡cap a la Selva! No conexiem 

tal vila. Hi veníem perque hi ha Pares del Cor de Maria i per això 

creguérem que per estudiar el vocabulari del Camp de Tarragona, la 

Selva del Camp era un bon punt a on, gràcies en aquells Pares, 

trobaríem bona gent per l’enquesta que dúyem idea de ferhi. —I ens 

trobam que aquí no hi ha fondes ni posades perque es massa aprop de 

Reus i son pochs els que hi romanguen. Tanta de sort que el Rt. P. 

Manuel Vila, Superior del Convent de Missioners del Cor de Maria, 

instalats a Sant Agustí, ens té una casa de confiansa per nosaltres 

acobitiarmoshi, a on ens tracten de primera. Ens presentam an el Rt. Sr. 

Rector de la Selva (Mn. Josep Miró i Borràs), que ens rep tot amable i 

ens recomana a D. Daniel Batlle, pol�lent propietari d’aquí, Mn. Antoni 

Figuerola, nadiu també d’aquí i Rector de Ferrerons, de la Plana de Vic, i 

la Rda. Mare Superiora del Convent de Germanes de la Caritat de Sant 

Vicens de Paül (antich Convent de Sant Rafel). Visitam tan digníssimes 

persones i tots mos reben beníssim i s’ofereixen a dirmos totes les 

paraules que ens puguen interessar i que ells les sápien. Quedam ab 

hora per la tarde i ens n’anam a dinar per lo que puga esser. 

Dinam, i Mn. Sastre se posa a pellucar de la senyora a on estam, 

D.ª Maria Giralt, mots de coses de casa, arreus de cuyna i altres coses 

consemblants, com vestits d’home i dona. En Moll se’n va a Mn. Antoni 

Figuerola, que ab son germá D. Carles i D. Jaume Esquer, perit 

agrònom, tots nadius d’aquí, li diuen el vocabulari d’eulivers, garrofers, 

abres fruyters i bolets. Jo me’n vaig a D. Daniel Batlle, i envestim el 

vocabulari dels avellaners, que ès la producció principal d’aquí. També 

abunden els eulivers i la vinya i qualque mica els garrofers. El vocabulari 

d’avellaners i avellanes ès magret per la poca feyna que duen. Per 
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mostrarme les eynes agrícoles i els arreus d’un mas, ens n’anam a un 

que en té el Sr. Batlle no gayre lluny, a on me [270] mostra gran 

balquena d’avellaners, vinya, eulivers i altres abres, i m’ho esplica tot fil 

per randa i me’n dona les fites ben netes, i jo escriu qui escriu com un 

desesperat per consignar tots els mots que’m diu D. Daniel, i dibuix un 

enfilall d’eynes agrícoles que’m presenta. Ab això se fa fosca negra i 

tornam a la vila cualcant dins un carro de feyna, estibat de sachs de 

avellanes, i hi fa un anar de primera. Ja destraletjaria fort certa gent si 

me veyen anar per Mallorca dalt un carro així. 

Arribam a la Selva devers les set i trop ja a la fonda Mn. Sastre i En 

Moll, i aviat, llests de totes les obligacions i devocions, mos n’anam a 

geure, i bona nit tot[s] plegats! 

 

 

Dia 7 (octubre) 

Mes ventim an el dialecte de la Selva 

 

Mn. Sastre de bon matí se’n va an el Col�legi dels Pares del Cor de 

Maria, que presenten un escabotell de minyons que fan un cap ben viu 

per escorcollarlos llingüísticament. Han nom Felicià Cogul de 12 anys, 

Francesc Alzina i Oller d’11, Albert Pletart d’11, Francesc Vallés d’11, 

Frederic Pletart de 9. Els ensata la cosa i ja son partits a dirli paraules i 

paraules i n’aplega tot un enfilall d’animals selvatges, animals volàtils, 

animalons i animalonets, festes anyals i motius (mals-noms) de la Selva. 

Ab això troba tant de recapte que té feyna per tot lo dematí i bona part 

del cap vespre, fins que se’n va a l’esglèsia parroquial i treu de l’Escolà 

Major un bon grapat de vocabulari d’esglèsia i ab aixó acaba la dieta. —

Ab En Moll i D. Daniel Batlle prenim bordada: ens aturam a una casa que 

tenen arades de fust (de pullagada i de costat) i aclarim el nom de cada 

pessa de tals arreus a forsa de preguntes que feym a dos pagesos que 

justament passaven per allá. Aquí succeeix lo mateix que a totes les 

comarques que hem recorregudes, que els treballadors saben ben poca 
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cosa dels noms de les mateixes eynes que manetgen. Es un fet molt... 

llamentable. Arribam a la prensa d’oli d’En Josep Cogul i Prats. Es lo que 

a Mallorca deym tafona. Ell mateix la mos mostra i mos diu el nom de 

totes les pesses de tal máquina, que no es de ferro, sino de fust, del 

sistema de biga, però aquí no es just una biga, sino quatre plegades i 

ferrades per que pitgin mes. En Moll en fa un dibuix, de la biga i del trull, 

i li envela an el col�legi de Sant Rafel, de [271] les Monges de Sant 

Vicent de Paül, a on les minyonetes Maria Grifoll i Rebassa d’11 anys, 

Maria Banús i Ferrater d’11, Maria Buada i Arbós de 10, Irene Fonts i 

Roig de 10, Antònia Roig i Mauries de 10, Mercè Baiset i Fonts de 9, 

Dolors Fonts i Aymamí de 8, Maria Mariner i Bergadà de 8, li diuen una 

vintena de jochs infantils, catalans de rel i ben interessants, lo qual el té 

emprat fins a mitx dia. Mentres tant jo escrich tot el vocabulari de la 

prensa d’oli que dit Cogul i Prats i N’Andreu Torrens i Sala, tots dos 

prensers (tafoners), me van espinzellant fil per randa. I com allà mateix 

hi ha un cup que hi trepitgen raims, aprofit l’avinentesa per pellucar el 

vocabulari de fer el vi. Me costa una mica trobar el de la prensa de vi 

perque fa devers 40 anys que no n’usen per haverhi introduida la prensa 

de ferro, de nomenclatura pobríssima i tota forastera. Entre D. Daniel 

Batlle, D. Jaume Esquer, perit agrícola, i Mn. Antoni Figuerola puch 

aglapir els mots principals de tal prensa de fust, que li deyen de barretet 

o barrequet. Mn. Figuerola i el Sr. Esquer me diuen altres noms de cosa 

d’agricultura i de castes de terra. M’espitx ab En Moll an el Col�legi del[s] 

Pares del Cor de Maria a on trobam Mn. Sastre que escriu ramells de 

paraules que li diuen els minyons de allà de diferents rams, totes prou 

interessants per la nostra Obra i nosaltres també n’hi pellucam unes 

quantes; fem una mica la pretxa ab el P. Superior i els altres Pares, fins 

que ja vespre mos n’anam a ca-aquella senyora a on feym cap; i me 

conta Mn. Sastre que els minyons que li deyen mots, avuy se son 

amollats una mica massa. Han mogut sobre esser soldats, i uns quants 

han dit que ho serien en esser grans, però per anar a matar castellans, i 

que després Catalunya se faria de França per acabar per esser 
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independent. Com Mn. Sastre els ha dit que això eren un roy de 

desbarats i de barbaridats, li han dit: —Ah! vostè no ès dels nostres, no 

vol el be de Catalunya. Tot això no tendria importància si just fossen 

converses de minyons, que negú els ho hagués inspirades. Però això ès 

un síntoma gravíssim de l’estat d’esperit dels pares i mares d’aquests 

noys. Quant ells parlen així, es que hi senten parlar la gent gran de casa 

llur i de casa d’altri. Matar els castellans, ferse de França per esser 

independents finis finis. Exactament la mateixa esbojarrada ilusió que 

omplí de dol Catalunya a mitján sigle XVII, costantmos tantíssimes de 

vides i la pèrdua del Rosselló, Vallespir, [272] Conflent, Capcir i mitja 

Cerdanya. Deu me’n guart de defensar la nefasta política del Comte 

Duch de Olivares, que no poria anar ni en rodes. Però hi ha que 

confessar que, si ho feu molt malament lo Comte Duch, no ho feren 

gayre millor el caporals de Catalunya ab lo d’entregarse an el Rey de 

França, que els havia de capxifollar mes granat que no el Rey d’Espanya, 

tota vegada que la política tradicional de França era molt mes 

absolutista, cesarista i negadora i aufegadora de les petites 

nacionalidats, que no la de la gent castellana. Finis finis qui en tregué el 

cap romput, sensa porerse posar la cervellera, fonch Catalunya, que ab 

aquella cap buytada perdé el Rosselló, el Vallespir, el Conflent, el Capcir 

i mitja Cerdanya, que sempre eren estats nostres, i ara ja no ho son, ni 

de còs ni d’esperit, encara que masteguen i remuguen la nostra llengua, 

però tota empastissada de galicismes, i despreciantla de cor i 

avergonyintse de parlarla Si, senyor, els noys de la Selva del Camp, 

alguns d’ells al manco, somien de desperts, an aquestes saons de 1921 

exactament com somiaven la majoria dels catalans a mitjan sigle XVII: 

matar els castellans, ferse de França per esser independents! Massa sé 

que això no ès el sentit de la inmensa majoria de la catalana gent, la 

qual condamna de cor tan iniqües tan criminals aberracions; però ès el 

sentit de la inmensa majoría dels catalanistes exaltats. Que consti que 

dich catalanistes exaltats. No dich catalanistes moderats, reflexius. 

Ademés no cal confondre may els catalans ab els catalanistes, ni els 
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catalanistes moderats i reflexius ab els exaltats i esbojarrats. ¡Ja mos 

convendria a caramull que els directors de la Política Espanyola i els 

nostres Governants ho tenguessen sempre ben present i en conte aqueix 

estat de coses de Catalunya. Cal conèixer, lo primer de tot, la situació, 

l’estat dels esperits de les regions que un ha de retgir i governar. 

Ab això s’ès fet tart; i, llests de totes les feynes precises, mos ne 

som anats a veure la mula blanca, que s’ès deixada cualcar de lo mes 

be, gràcies a Deu. 

 

 

Dia 8 (octubre) 

S’acaba l’endardell lexicogràfich a la Selva. —¡Cap a Falset! —

Envestida an el dialecte falsetà 

 

Devers les vuyt tots tres collam cap an el Col�legi dels Pares del Cor 

de Maria, a on trobam aquella minyonia [273] d’ahir i despuysahir, 

essents’hi afegit N’Eufemià Fort i Cogul, ben intel�ligent. Fem tres 

boldrons d’aquell valent estol i en prenim un per hom, i ja som partits a 

ferlos preguntes i preguntes del Vocabulari de la Selva, i mos hi 

contesten brunents, come pinyols de cirera, resultant que aquí també els 

minyons, com comensen a parlar, comensen a contar per vints, si be 

aviat, ho deixen perque els grans elze corretgeixen, i gràcies si no elze 

fan ofertes de bastó. 

Se fan les deu; En Moll fa uns quants dibuixos humorístichs, un per 

cada minyó, que ab allò se consideren magníficament pagats de la gran 

feynada que han feta de dirmos paraules tres dies seguits. Donam 

milions de gràcies an el P. Superior de aquella Santa Casa, en prenim 

comiat, i ¡de d’allà cap a dinar ab quatre grapades! a les dotze i busques 

prenim el tren cap a Reus i de Reus cap a Falset, capital del Priorat, a on 

arribam damunt les tres. 

Ja es la tercera vegada que vench aquí a estudiar la llengua 

catalana. La primera fonch l’any 1902, la segona l’any 1918, i ara. 
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Deixam el bagatge a la fonda i ¡a veure Mn. Josep M. Dalmau, 

Rector-Arxipreste d’assí! El trobam ben trempat, gràcies a Deu, i dispost 

a fermos costat. Li esplicam el nostre pla, i a l’acte ens acompanya an el 

Sindicat Vinícola que hi ha aquí i que n’ès Secretari l’antich colaborador 

Sr. Estrem, que ens rep ab simpatia i posa a ma disposició En Joan 

Escoda i Salzench, nadiu de Marçà, En Zacaries Soldevila, i N’Amadeu 

Llebaria i Pascó, que me diuen un bon grapat de noms del vermar, 

trepitjar o piar els reyms, el trull, la trullola i el trascolar. En Llebaria me 

presenta a son pare, D. Josep Llebaria i Rull, nadiu d’aquí, de 85 anys 

d’edat, que comensa a esplicarme de la vinya i dels avellaners, i quedam 

ab hora per demà dematí. Tot anant an el Sindicat Vinícola, trobam D. 

Francesc Xavier Amorós i Freixes. Lo Rt. Sr. Rector ens hi presenta come 

persona molt entesa en bestiar de llana, cabrall i de peu redó. S’ofereix 

a dirmos el vocabulari de tot aquest bestiar; i En Moll román ab ell a 

l’acte, i N’Amorós, zas! zas! li diu tot aquell vocabulari i En Moll escriu 

qui escriu! —Mn. Sastre se’n va a l’Abadia (Rectoria), i la germana del 

Rt. Sr. Rector ab una altra senyoreta d’aquí li diuen els noms dels arreus 

de cuyna i de casa. Hi compareixem En Moll i jo devers les sis i mitja, i 

hi som fins a [274] les vuyt pellucant noms i mes noms de coses de 

casa, d’esglèsia, campanar i avellaners, que en diuen lo mateix senyor 

Rector, els dos Vicaris (Mn. Gabriel Caballer i Mn. Lluís Robinat, nadiu 

d’Arbeca) i l’Escolá de la Parròquia.  

Ab això se fan les vuyt, i ¡cap a sopar i a dormir falta gent! 

 

 

Dia 9 (octubre) 

Segueix granat l’escorcoll a Falset 

 

Devers les vuyt i mitja m’espitx a Ca D. Josep Llebaria, que me 

dona una relació ben espinzellada de tot lo referent a vinya (plantarla, 

cuydarla, empeltarla, podarla) seguint totes les fases des que ès mallol 

fins que ès vinya vella, des que treu el pàmpol i els raims fins que 
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aquests maduren. Ab una paraula, m’específica tot quant fan a la vinya 

desde preparar la terra per plantarla fins a fer el vi, trascolarlo i 

embotarlo, tal com ho fan ara i ho feyen antigament an el Priorat. Fins a 

tres quarts de dotze m’ha dites coses d’això, i jo hi he omplides una 

bona partida de planes. Mn. Sastre ha pres per conte seu En Joan 

Mallofré, pagès de rel, i l’ha tengut desde les vuyt i mitja fins a les 

dotze, sensa parar may de treureli paraules, totes característiques de la 

vida pagesa i casolana de Falset. En Moll les ha hagudes ab un altre bon 

home, pagès de tota la vida, que ja va acalat de tanta de feyna que ha 

feta (ha nom Josep Sanahuges i Barceló) i li ha donada una relació de 

les abelles i de les obres de tals animalonets, de les mes completes que 

mos hagen donades en tot Catalunya, i llavò ha seguit descapdellant 

demunt altres rams de la vida íntima falsetana, i ha donat que fer 

d’escriure fins a mitx dia, i encara es tornat el cap vespre i ens ha dites 

paraules fins qu’ha feta fosca, que li han aglapides Mn. Sastre i En Moll. 

An aquest i an En Mallofré els hem mostrada l’aladre (arada) de Bassella 

i la del Penedès; i ens han dit el nom de les pesses tal com aquí les 

anomenen. No n’han sabuts uns quants, i justament passava per baix de 

la finestra un tal Josep Mestre i Rofes, de Colldejou (entre Escornalbou i 

Prat de Comte), d’ofici carreter i que ha llaurat molts d’anys, i ens ha 

dits tots aquells noms que els dos falsetans no recordaven. —Un altre 

se’n ès presentat de falsetà, trempat ferm, un tal Frederic Aguiló i 

Muntaner. El dematí ja ens diu mots de tots els rams de la vida falsetana 

i el de cap [275] vespre fa lo mateix de devers les quatre fins a les vuyt. 

Jo en trech una grandiosa bolitxada. 

Se fa hora de tallar caps i acabam per anarmosne a geure, i bona 

nit tots plegats! 
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Dia 10 (octubre) 

S’acaba l’escorcoll a Falset. —Cap a Móra d’Ebre, Gandesa i 

Calaceit 

 

A les nou he acompanyat En Moll an el Col�legi de les Monges 

Carmelites, presentantlo a la Rda. Mare Superiora per que li 

proporcionàs cinch o sis minyones per estudiarhi els jochs infantils. Les 

minyones aquestes han nom: Maria Rodríguez i Alluer de 14 anys, 

Aurora Jordan i Fuster d’11, Elionor Llabaria i Gombau d’11, Pilar 

Marquès i Solano d’11, Teresa Pi i Soldevila d’11 i Dolors Civit i Enguera 

de 9, les quals li han dit tot amatents una trentena de jochs, ben 

catalans, que ha consignats dins la seua llibreta. —Mn. Sastre se’n ès 

anat a l’Escola de minyons de l’Unió Social, i el Professor tot d’una que 

ha sabut de que’s tractava, ha posats a la seua disposició uns quants 

xabalets d’aquells, que li han dit una partida de jochs infantils i llavó 

noms de bolets i mots estranys que corren per Falset, però que son ben 

falsetans. Com se’n tem son les dotze i s’entrega a dinar. Jo tot lo sant 

dematí contest un munt de cartes que duya atrassades, casi totes 

referents a l’Obra del Diccionari. Ens n’anam a pendre comiat del Rt. Sr. 

Rector i dels seus Vicaris, fentlos grans mercès del bon costat que hem 

trobat ab ells; i a les dues ¡cap a l’estació! i d’aquí ¡cap a Móra la Nova 

ab el tren! i a Mora la Nova prenim l’automòvil cap a Calaceit, a on 

arribam a les set i busques ben fosca negre. Ens esperen lo Rt. don 

Francesc Llop, Rector Arxipreste d’aquí i son Vicari Mn. Ricard Moliner, 

que ens tenen hostatge preparat, a on ens campam de primera bona. 

Aquí no hi ha fondes, si no qualques hostals. Ens diuen que el qui millor 

ens porà orientar en matèria de llenguatge calaceytí serà D. Santiago 

Vidiella, advocat, propietari i historiograf local de molta de retxa, i que fa 

anys el conech per sos estudis d’història d’Aragó d’allò mes interessants. 

Li envelam cap a ca seua. Le hi trobam, ens rep brassos uberts, i 

quedam ab hora per demà dematí rompre el foch de la nostra enquesta. 

I a les hores tornam a l’hostal i ¡bona nit tots plegats! [276] 
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Dia 11 (octubre) 

Comensa l’enquesta del dialecte calaceytí. Lo que han fet els 

instituters a Calaceit 

 

Es la segona vegada que vench assí a estudiarhi la llengua. Hi vaig 

vindre lo primer pich l’any 1901. 

El Sr. Vidiella m’ha dit que fa anys que no envia res a l’Institut, i que 

aqueys anys passats hi anà Mn. Griera, aturants’hi uns quants dies fenthi 

enquesta ab un tal per qual, sense intervenirhi el Sr. Vidiella, sabent just 

aquest lo que li digué dit mossènyer, que havia trobada cosa interessant a 

Calaceit, sensa especificarli mes. 

A les vuyt i busques ens entregam a ca-l’esmentat senyor Vidiella. 

Mn. Sastre ab les minyones (criades) d’aquest bon amich emprèn les 

seccions de la vida espiritual i natural i tot el ram de la casa (distribució 

d’una casa, dependències, mobles, arreus), i s’hi passa tot lo dematí i tot 

lo decapvespre. —En Moll visita els obradors de Mtre. Francesc Niella i 

Blanc, fuster, Mtre. Joaquim Hostalet, carreter (fuster de carros), Mtre. 

Antoni Estopinyà, ferrer, Francesc Estopinyà, fuster, els quals li diuen els 

mots especials de llurs respectius oficis. Llavò se presenta a D. Josep 

Sunyer i Calaf, propietari, que té una partida d’eynes de conrar la terra, i 

treu un dibuix de totes, posanthi el nom de tals eynes i de totes les seues 

pesses. Ab això té feyna per tot lo dia. —Jo ab D. Santiago emprench 

totes les seccions de la terra, com element de vida per l’home (castes de 

terra, bosch, conreu, llaurades, fenades, cereals i llegums, sembrar, 

cuydar el sembrat, malalties del sembrat, segar, batre, gra i palla). Això 

ens ocupa també dematí i tarde. —En Moll se presenta a un sabater a 

veure si li dirà els mots de sabateria. Aquell se figura que hi va per pujarli 

la contribució industrial i li demana si hi va de part del Govern. En Moll li 

diu que sí, referintse a la subvenció que l’Estat dona p’el Diccionari. El 

sabater acaba per dir que no vol firmar. En Moll li diu que no li demana 
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cap firma, sino mots. El sabater no va de mots, i l’envia a un altre sabater 

que n’hi diga que en sap molts. L’altre sabater tampoc no va d’aglans ni 

de mots per por de mosques; i el pobre Moll té que tornarsen ab els dos 

diners i l’alena. —Com hem hagut dinar, prenc el Breviari i un camí de 

foravila i de d’allá, resa qui resa. Molt envant trop una pedrera que hi 

treyen cantons. Suspench el [277] rés, i m’atans an els trencadors de la 

pedrera i elze demàn el nom que donen a les diferents pesses que 

treballen. Me diuen els noms i jo zas! els apunt a la llibreta. Allò ve molt 

de nou an aquella bona gent. Me alluny d’ells una mica per signarlos una 

pessa molt llarga que tenien un tros enfora i demanarlos com 

l’anomenaven. M’ho diuen i mentres jo apuntava aquell nom, he sentit 

que el cap de colla deya an els altres entre dents: —Parará an el 

Manicomi de Reus! Me costa molt ne esclafir de riure de la gràcia que me 

fa la sortida i de la impressió que jo elze causava. Los don les gracies i 

me’n despedesch, refermant el rés llitúrgich, de d’allá cap a Calaceit. 

Sempre donant llendera an el dialecte calaceytí, s’ès fet vespre; i 

hem acabat per anarmosne a geure, llests de feynes, i mes de mitx 

cansats de tant de palanquetjar derrera els mots. 

 

 

Dia 12 (octubre) 

Segueix l’escorcoll del dialecte calaceytí 

 

Mn. Sastre fins a l’ofici les ha ab l’Escolá Major, Mtre. Agustí Pilàs, i 

en treu els mots, de coses d’esglèsia i ab les Minyones (criades) del Sr. 

Vidiella pelluca els mots referents a bugades, ram de pastar i enfornar i 

aviram. En Moll les ha ab un tal Joaquim Claramont, abeller d’ofici, que li 

diu un bell raig de mots d’abelles com pochs n’hágem topats dins 

Catalunya. Llavò se’n va a ca-Mtre. Francesc Mulet, carnisser, molt entés 

en coses de bestiar, el qual li aboca tot un enfilall de paraules referents 

en el bestiar de llana i cabrum. La banda del cap-vespre dibuixa argadells, 

banastes, porgador, falsonet i altres eynes i ormetjos del conreu de la 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 202

terra i de la vida casolana, i ab don Santiago Vidiella enllesteix cosa 

d’abres fruyters i la nomenclatura de bolets, animals selvatges, animals 

volàtichs, animalons, animalonets, i ormetjos de cassar i pescar. —Jo me 

pas tot lo sant dia ab D. Santiago acabant lo ram del batre i emprenem 

després tot el ram de figueres, oliveres i oli, vinyes i demés abres fruyters 

que hi ha a Calaceit. Ens ajuda en tots aquets rams un dels primers 

propietaris d’aquí, D. Julià Ejerique i Ruiz, molt entès en coses de terres i 

abres i vida calaceytana. Entre tots me descriuen la prensa de vi i la 

prensa d’oli, abdues de fust. La de vi encara ès la que s’usa aquí, i En Moll 

mos ne treu un dibuix. La de fer oli(,) ja no s’usa perque aquí ja no en 

[278] fan d’oli sino que venen les olives a oliayres de fora, ab tot i esser 

la producció principal del pais. La prensa d’oli era aquí de les de lliura, de 

biga, que dèyem a Mallorca, però que, en lloch d’una biga, eren quatre 

bigues plegades, fetes feix, com les de la Selva del Camp ab algunes 

variants. Els Srs. Vidiella i Ejerique han cridat un tal Miquel Palos i Oriol, 

de 72 anys d’edat i que fou 40 anys Parador (cap de colla de fedors d’oli). 

Entre tots tres m’han espinzellada tal prensa d’oli, donantmen les fites 

ben netes. El Sr. Vidiella m’ha dit que antigament assí just hi havia dos 

molins d’oli: un de dues prenses de lliura o de romana del Capítol de 

Canonges de Tortosa, Senyor Temporal de Calaceit; l’altre de quinze 

prenses de lliura, es a dir de Romana, del Municipi de Calaceit, el Molí 

d’oli mes gros que hi havia en tot Aragó. Aqueys dos molins havien de fer 

tot l’oli de Calaceit. Els Canonges i el Municipi tenien aqueix privilegi, i 

això motivava moltes de protestes per que molts havien d’estar mesos i 

mesos sensa poder fer l’oli perque no els arribava el torn; i l’oliva mentres 

tant se floria, i l’oli sortia xerech ferm A la fi arribà a acabar tal privilegi. 

Això ès una de tantes de proves de que antigament an el govern de la 

Nació, si hi havia coses que anaven millor que no ara, també n’hi havia 

moltetes que anaven mes malament. 

Ab els amichs Vidiella i Ejerique hem envestida la conjugació 

calaceytina, conjugant nou verbs. Ab això se fa hora d’anar a rebre els 
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Pares Missioners del Cor de Maria que anit comensen la Missió a Calaceit. 

Mos n’hi anam ab D. Santiago, i ja no feym pus enquesta per avuy. 

 

 

Dia 13 (octubre) 

S’acaba l’endardell del dialecte calaceytí 

 

A les vuyt ens entregam a la costura d’unes Monges que hi ha a 

l’Hospital d’aquí i llavò a l’Escola Nacional de D. Benet Sanmartín, 

demanant minyones i minyons per poderhi fer enquesta de jochs infantils 

i d’altres coses que els minyons i minyones saben tant o mes que els 

grans. Les monges i aquell Mestre proporcionen an En Moll i a Mn. Sastre 

tot aquest personal: Patrocini Alcoverro i Esteve d’11 anys, Tomasa Niella 

i Pastor de 9, Pilar Pol i Gudina de 7, Carme Fontcuberta i Beyot de 8, 

Secundina Balcells i Moix de 10 i Gregori Davit de 12, Francesc Enguera 

de 9, Joaquim Grau de 9 i Àngel Abàs de deu. [279] 

Les minyones han dit an En Moll dotze jochs infantils; i els minyons 

n’han dits 24 a Mn. Sastre i llavó tot un ramell de frases calaceytanes 

d’allò mes bufarell. D’allà s’ès espitxat a l’Escola del Sr. Sanmartín, que li 

ha proporcionats un escabotell de minyons: Ramon Albiach i Lletxa de 11 

anys, Modest Abàs i Aguas de 12, Josep Bolcells i Abàs de 10, Tomàs 

Berdal i Lopez de 9. Els quals li han dits els noms d’aucells, animalons i 

animalonets, animals selvatges i bolets, que D. Santiago Vidiella no li 

havia dits. Ademés d’això ha dibuixat l’aladre (arada) i la prensa de fideus 

d’un tal Ramon Pons. Mes tart s’ès vist ab Mtre. Mulet el carnisser, que li 

ha dits els mots referents a llet i formatge; i les minyones del Sr. Vidiella 

li han espinzellats els mots referents a aviram i els farciments de porquim 

(llanguanisses, botifaldes i bisbe). 

Mentres tant jo ab D. Santiago i qualque estona ab el Sr. Ejerique he 

escrits 73 verbs que aquells dos senyors han tenguda la santa paciència 

de conjugarme. Aquesta feynada, com poreu pensar, m’ha ocupat tot lo 

sant dia. 
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Tot retirantmos de Ca-D. Santiago, som anats a prendre comiat del 

Rt. Sr. Rector, donantli mil gràcies del bon costat que mos ha fet en la 

nostra enquesta, i hem pres redòs a l’hostal per enllestir feynes, sopar i 

anarmosne a geure. 

 

 

Dia 14 (octubre) 

Cap a Gandesa i de Gandesa a Tortosa 

 

Deym missa a les cinch, i a les sis i mitja compareixem a l’automòvil 

que mos ha de dur a Gandesa. Hi trobam don Santiago Vidiella que du la 

seua amabilidat a l’estrem de pegar tal dematinada per despedirmos. No 

sols ha fet això, sino que ens ha donats nou o deu quaderns de notes 

sobre lo llenguatge i historia del llenguatge de Calaceit, que l’ha estudiat 

gran part de la seua vida. Tot lo que enviá a l’Institut quant aquest 

comensá a escampar questionaris, mos ho [ha] donat, i llavó una partida 

de coses mes que no envià a l’Institut. El Sr. Vidiella ès un benefactor de 

l’Obra del Diccionari dels mes grossos que hi haja. Que consti lo nostre 

mes coral agraiment. 

A la fi a las set i busques l’automòvil ès partit i ab devers cinch 

quarts s’ès tirat dins Gandesa, a on no feym enquesta perque la mos hi fa 

lo nostre coral amich lo M. I. Mn. Joan Manyà, canonge de Tortosa i nadiu 

d’ací. Ja n’hi fiu d’enquesta l’any 1901, això sí, una mica massa 

atropellada. 

Mn. Manyà ens esperava i mos n’ha menats a casa seua, a on hem 

tengut lo gros pler de trobar ben trempats son pare i sa mare, exemplars 

ben notables de la pagesia catalana genuina. Ens visiten Mn. Miquel i Mn. 

Josep i lo Director del quinzenari El Llamp, dinam a ca Mn. Manyá i a les 

dotze prenim la diligència cap a Les Ventes, a on ens pren l’automòvil de 

Vall-de-roures, que mos deixa a Tortosa devers les cinch, a on trobam els 

nostres corals amichs Mn. Tomàs Bellpuig i Jou, Mn. Eloi Ferrer i Catoy, 

nadiu de Benassal, catedràtich del Seminari, D. Francesc Mestres i Noé, 
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Cronista de Tortosa, que tantes de coses tortosines ha publicades, i D. 

Joan O’Callaghan, notari que ès estat de Ciutadella de Menorca i de 

Porreres de Mallorca i ara de Tortosa, ab els quals feym una conversada 

ben llargaruda i ben coral sobre la present eixida lexicográfica i l’Obra del 

Diccionari. Ja tart, quiscú ha pres redòs casa seua, i ¡bona nit tots 

plegats! 

 

 

Dia 15 (octubre) 

Un escolá me’n diu una de bona. —Pretxa lexical ab els amichs 

tortosins. —Entrevista ab lo Rdm. Sr. Bisbe de Tortosa. —Cap a 

Vinaròs, a on obrim campanya lexicogràfica i gramatical 

 

No feym tampoch enquesta lexicogràfica a Tortosa, perque son uns 

quants d’amichs que la mos hi fan. D’altra banda ja n’hi fiu l’any 1901, 

l’any 1902 i l’any 1918. Dins el futur Diccionari Tortosa estarà ben 

representada. 

Me’n vaig a dir missa a les cinch i mitja a la Seu, i caych tan be, que 

puch sortir tot d’una. Quant sumia, me diu l’escolà a l’orella que vatja 

depresseta! que han de dir altres misses an aquest altar. Jo he seguit el 

meu curs, com si no m’haguessen feta tal advertència, i dins la sacristia 

m’ha dit l’escolà: —Se veu que vostè se va fent vell, i que li costa molt 

acabar la missa. A mi m’ha fetes tantes de rialles, que m’ha costat molt 

no esclafir de riure. Per respecte an els ornaments sagrats que me treya, 

m’he pogut contenir. Es sortida l’altre missa i l’escolá m’ha dit que aquell 

celebrant era un canonge i s’ès escusat de l’advertència que m’havia feta 

intra missam, i que encara negú nat del mon me n’havia feta cap de 

semblant en 34 [281] anys que en dich de missa. Jo just li he recordat 

que la missa la dich tan llarga ara que quant comensí a dirne, an els 24 

anys. 

Seguim conversant de l’Obra del Diccionari ab els amichs Mestres, 

Bellpuig i Jou, O’Callaghan i Ferrer Catoy, dientme tots desiara qualque 
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mot d’allò mes catalanench, fins que me’n vaig a rendir homenatge an el 

Rdm. Sr. Bisbe, Dr. Pere Rocamora, que ja ha doblegats els noranta, i lo 

trop mes xalest i xaravel�lo que molts de joves. Demostra interessarse 

ferm per l’Obra del Diccionari. Me demana dels meus contraris de la 

Mancomunidat i de l’Institut, i ja poreu fer contes quines noves n’hi hauré 

donades. 

Dinam prestet i aglapim l’exprés que de Barcelona passa devers la 

una per aquí cap a Vinaròs, i mos hi acompanya lo benvolgut O’Callaghan, 

que hi té encara la seua germana D.ª Lola. 

Es la quarta volta que vench a estudiar la llengua a Vinaròs. Hi 

venguí l’any 1901, l’any 1902 i l’any 1918. Sempre m’hi som campat be. 

Els vinarosenchs son bona gent.  

Ab N’O’Callaghan ens presentam tot d’una a les persones de qui fa 

fer d’assí que mos poden aydar de valent en la present enquesta, com 

son: lo M. I. Sr. D. Lluís López Dóriga, canonge de Granada, nebot de 

l’Exm. Sr. Dr. Messeguer i Costa, Bisbe primer de Lleida i finalment 

Arquebisbe de Granada, al cel sia ell i tots los morts cristians; D. Lluís 

Escrivano i Sunyer, nadiu d’aquí, propietari i molt entès en tots els rams 

d’agricultura; D. Joan Costes, notari de Vinaròs fa molts d’anys; ja ho era 

i ens férem coneixents en la meua primera venguda a Vinaròs l’any 1901, 

D. Francesc Mira, notari també d’aquí, fill d’un President d’Audiència que 

tenguérem a Mallorca, molts d’anys enrera. Mes tart arriba Mn. Josep 

Antolí, que, per feynes que té fora de Vinaròs, no hi era i ès vengut a 

posta per aydarmos a fer l’enquesta lexicogràfica. Anam a visitar també 

les monges de la Consolació, que tenen col�legi de minyones a 

demanarlos gent menuda per estudiar els jochs infantils i ens diuen que hi 

podem anar qualsevol dia de classe. 

Mn. Sastre se posa a replegar mots de les seccions de la vida 

relligiosa, de la vida natural, de l’interior i esterior de la casa ab totes les 

seues dependències i arreus i derivacions de coses casolanes, a on hi ha 

tant i tant de camp per córrer. Li diuen aquests mots D.ª Lola O’Callaghan 

[282] ab la seua minyona Agustina Llonat i la seua cosina D.ª Regina 
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Biscarro i la seua veina D.ª Teresa Antolí i Miralles, unints’hi després Mn. 

Antolí. S’hi peguen fins a les vuyt i posen forqueta fins demà dematí. 

Ab En Moll i acompanyats de N’O’Callaghan, el Notari Sr. Mira i lo M. 

I. Mn. López Dóriga li copam cap al moll, a on ens espera, avisat 

previament, D. Joan Batista Messeguer, un dels mariners caporals d’assí, 

que té una petita flota de llauts i barquetes pescadores, i comensa a dir 

an En Moll lo nombrós i pintoresch vocabulari marítim, i allà s’están ab 

aquesta tasca fins que la fosca que se’n ve, no deixa escriure En Moll, el 

qual, quedant ab hora per demà dematí ab el Sr. Messeguer, s’espitxa a 

haverles ab Mtre. Sebastià Bordés i Ferrer, ferrer molt destre, que li diu 

els mots mes especials i típichs de son ofici. Mentres tant jo par clot ab D. 

Lluís Escrivano i Sunyer, nadiu i propietari d’aquí i de lo mes intès en tots 

els rams de l’agricultura. Comensam per tots els mots de la terra com 

element de vida per l’home, les castes de terra, conrada i sensa conrar, 

totes les feynes que’s fan a la terra i les eynes ab que les hi fan per 

treure’n tots els productes: cereals, llegums, sembrar, cuydar lo sembrat, 

segar, batre. Ens toquen les vuyt i suspenem les hostilidats fins demà. 

Prenim redòs a la fonda, i llests de totes les feynes que calen, mos 

n’anam a posar els ossos de pla, per lo que puga esser. 

 

 

Dia 16 (octubre) 

Foch granetjat an el dialecte vinarosench 

 

A les set i mitja, llests de missa ab tots els seus antecedents i 

consegüents i berenats, mos espitxam ab En Moll an el contra-moll, a on 

ens espera En Messeguer. Ens aficam dins un llaut ab cuberta, prou gran, 

i se posa dit senyor a descapdellar sobre els noms de totes les parts de la 

barca, i nosaltres ¡hala a escriure! a les totes i venga a fer dibuixos En 

Moll de totes les coses de la barca que calien. Lo terrible era el sol que 

queya, sensa una pèntola d’ayre ni cap ombra mes que els abres i 

carpenes de les barquetes veines. En Moll s’ha passat així fins a les onze, 
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pellucant mots marítims del Sr. Messeguer, que li corria la suor cara avall 

d’aquella soleyada, que a Mallorca li hauriem dit somerina. Jo en som fuyt 

a les vuyt i tres quarts, anantme’n cap dret a ca-D. Lluís Escrivano i 

Su[283]nyer, que m’esperava tot amatent demunt son portal. Ens aficam 

dins lo menjador, i allà ¡venga ell a dirme mots d’agricultura! fins a les 

dotze i de les tres fins prop de les vuyt; i jo escriu qui escriu tan depressa 

com poria. A mitjàn capvespre, per aglapir millor lo vocabulari de la cínia, 

li copam a un hort devers deu minuts lluny de Vinaròs, a on hi ha una 

cínia rodent, tota de fust, i l’hortolà, Ramon Giner i Miralles, nadiu d’assí i 

que hi ha capllevat sempre, me diu tots els mots de tots els components 

de la cínia, i llavò me treu un aladre de fust; i ab quatre grapades el 

dibuix. A l’hort hi ha la dona, una filla i una veina, tot esglayades de que 

un canonge siga vengut a casa llur per sebre lo de l’aladre i la cínia (m’ha 

demanat si era que jo n’hagués de fer cap de cínia o aladre), llavò els he 

mostrats els dibuixos d’En Moll de coses d’agricultura i d’altres oficis, que 

ha fets a les diferents comarques catalanes, i en son romasos ab els 

cabells drets. 

Mn. Sastre s’ha passat tot lo dia ab aquelles senyores d’ahir i ab Mn. 

Antolí, replegant mots de les seccions ahir comensades, i hi ha tenguda 

feyna ben be tot lo dia. —En Moll s’espitxa ab N’O’Callaghan a l’Ateneu 

Mercantil, a on troba-D. Josep Sanchiz, Mestre Nacional, D. Josep Ramos, 

D. Daniel María, D. Lluís del Castillo advocat, don Joaquim Sanjuan 

advocat, D. Macià Santos apotecari, don Sebastià Roca dotor (metge), i 

D. Francesc Mira notari, i els troba tots ben disposts a dirli paraules ben 

vinarosenques, i ja son partits a dirnhi a talabaixons de coses de cassar, 

d’animals selvatges, d’aucells volàtichs i de moltes d’altres coses, 

passantse ab tan agradosa tasca tot lo sant de-cap-vespre i bona part de 

la vel�lada. 

Devers les vuyt ens aplegam a la fonda per sopar i enllestir les altres 

feynes que son del cas, havent pres comiat de D. Joan O’Callaghan, a ne 

qui quedam agraidíssims perque per nosaltres i per facilitarmos 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 209

l’enquesta, vengué de Tortosa i ab nosaltres ha estat tot ahir i avuy. Es 

un dels millors amichs que tenim a les terres de llengua catalana. 

 

 

Dia 17 (octubre) 

Val-Deu a l’endardell del dialecte vinarosench. —Ens tornen 

pendre per investigadors del Ministeri d’Hisenda 

 

En Moll a les set i mitja s’espitxa al moll a haverles ab En Messeguer, 

que fins passat les deu segueix dientli mots [284] de marineria, de pescar 

segons els diferents sistemes que avuy se coneixen i també li diu tot lo de 

la maror, temporals i trastorns de la mar, noms de peixos, estels, vents i 

altres fenòmens atmosfèrichs. Se’n va llavò an el Col�legi de les Monges 

de la Consolació, que li presenten cinch minyones ben aixerides i 

amatents (En Moll n’ha presos els noms, però llavò ha perdut el paper; i 

no hem tengut temps de tornar an el Col�legi). Aquella minyonia se posen 

a dirli jochs infantils, i n’hi arriben a dir trenta, de ben saborosos, i ell 

escriu qui escriu. La banda del capvespre se’n va l’Escola Nacional de D. 

Josep Sanxís i hi troba un escabotell de minyons de lo mes trempats, dels 

quals palluca bona cosa de noms infantils. —Mn. Sastre se passa tot lo 

sant dematí esclovellant ab D.ª Lola O’Callaghan, la seua minyona i la 

germana de Mn. Antolí les seccions i de la vida casolana que li tenim 

comanades; i la banda del capvespre aplega ab Mn. Antolí tots els mots 

referents a coses d’esglèsia i sacristia. —Jo me pas tot lo dia ab D. Lluís 

Escrivano pallucant lo vocabulari dels abres en general i en particular de 

les figueres, oliveres, vinya, garrovers, amel�lers, abricoquers, pereres, 

presseguers, mangraners, nespreres i demés fruytals que hi ha per aquí. 

Per veure ben be com era la prensa d’oli d’aquí, que no se diu prensa ni 

molí ni trull, sino giny (lo nom que tenien durant l’edat mitja les máquines 

de batre murs, l’artillería de llavò), me mena lo Sr. Escrivano a ca un tal 

Feliu Miralles i Gombau, nadiu d’assí, que en té dos de ginys per falta 

d’un, però, justament no el trobam a ca seua. —Hi tornam mes tart; le hi 
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trobam, però resulta que no sap la major part dels noms del giny; i 

s’ofereix a cridar lo parador (tafoner) que li manetja tals màquines. Mes 

tart hi tornam ab En Moll: i trobam dit amo i son parador, un tal Joan 

Batista Xaler i Pascual (cap de colla dels tafoners), el qual ens diu tots los 

noms dels components del giny i tot llur funcionament, i nosaltres ¡hala a 

pendre nota de tot! fentmos llum ab sengles llums de gresol l’Amo i l’Ama 

dels dos ginys. Aqueixa bona gent, quant elze demanam lo nom per 

posarlo an aquest Dietari i an el Diccionari an el seu dia, i elze deym que 

Sa Magestad lo Senyor Rey d’Espanya es lo Patró i Protector de l’Obra del 

Diccionari, mos supliquen que per amor de Deu no elze fassem pujar la 

matrícula que paguen de tals ginys, que elze produeixen ben poch. Ens 

costa molt convencerlos de que nosaltres no [285] som enviats del 

Ministeri d’Hisenda. Ens despedim d’aquella bona gent, prenim comiat de 

D. Lluís Escribano i donantli mil gràcies del bon costat que mos ha fet en 

tota aquesta enquesta. 

Se fan les vuyt i ¡a sopar manca gent! i després… a dormir mes que 

depressa! 

 

 

Dia l8 (octubre) 

Cap a Morella. —Envestida al dialecte morellà. —Colaboradors del 

Institut que fan flaca 

 

Es la tercera volta que vench a Morella per estudiarhi la llengua. Hi 

venguí l’any 1901 i l’any 1918 i sempre m’hi campí magníficament. 

Deym missa a les sis; a les set i tres quarts pujam a l’automòvil i 

¡cap a Morella son les feynes! 

Passam la Jana (una mica de poble), arribam a la Rambla, un riuet 

que ve de devers Vallbona, de la banda de Morella, passa per Cervera del 

Maestrat i se tira dins mar entre Benicarló i Vinaròs. L’altra diassa plogué 

fort i lo camin real que passa per dins el riu sensa pont, se’n anà an el 

dimoni. Hi hem trobats tres homes que el componien. Els carros ja en 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 211

passen, pero l’automòvil no el fan passar perque no elze dona la gana an 

els qui el manetgen. Hem hagut de devallar tots els passetgers i passar el 

riu per demunt passeres. Ab un carro han passat lo bagatge de tots els 

passetgers i hem hagut d’esperar prop de dues hores allà dessà lo riu que 

vengués un altre automòvil de Morella, que mos ha arribats an aqueixa 

històrica ciutat, no a les deu i mitja com pertocava, sino prop de les dues. 

Ens esperava a la cotxeria de l’automòvil lo Rt. Pare Pere Sadurní, de les 

Escoles Pies, que mos n’ha menats an el Col�legi que té la seua Orde assí, 

a on hem saludat lo Rt. Pare Pascual, Vice-Rector de tan santa casa, que 

ens hi ha volguts hostetjar, instalantmos dins magnífiques cambres, i 

tractantmos come papes. Lo Pare Pascual es un gran amich de l’Obra del 

Diccionari i lo Pare Sadurní n’ès lo fervent i resolt corresponsal, que ens 

ha fetes bones piles de cèdules d’allò mes bufarell. Els altres Pares i 

Germans que componen aqueixa Rda. Comunidat mos regositgen tot 

quant poden i saben. ¡Que Deu els ho pagui així com nosaltres voldríem i 

demanam. Amèn! 

Per amor d’allò de que un sach buyt no’s serva, dinam i feym tots un 

bon cap de taula. Menja qui menja, trassam [286] lo pla de campanya 

llingüística que aquí hem de dur a cap. Mn. Sastre pren per conte seu tots 

aqueys col�legials: Josep Gisbert i Ferreres de 13 anys, Lluís Moya de 15, 

Hermini Boix de 13; Josep Martí de 10, Manuel Carceller de 13. Se posen 

ells a dirli el nom de les festes anyals, i costums morellanes de les 

mateixes ab tots els mots connexes i molts d’altres que aquells elze 

sugereixen. En Moll n’arremolina d’altres de col�legialets, com son: En 

Manuel Milian i Boix de l3 anys, En Tomàs Ortí i Giner d’11, En Josep 

Gisbert i Ferreres de 13, En Joan Gazulla i Martí de 12: els quals 

descapdellen sobre jochs infantils arribantn’hi a dir trenta dos de ben 

interessants per la nostra morfologia i lexicografia. Ab això se presenta 

Mn. Ramon Brunyó, nadiu d’aquí, un escorcollador formidable dels arxius 

de Morella i de les viles del seu districte, que ha arribat a omplir 24 

volums en fol ben revenguts de notes històriques i llingüístiques de tals 

arxius. Mn. Brunyó comensà l’any 1913 a colaborar an el Diccionari, 
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contestant copiosament els questionaris que l’Institut se posà aquell any a 

repartir; però dins dos o tres anys no en contestà pus en vista de l’actitut 

antipatriòtica i antillingüística i desatenta que guardava l’Institut ab sos 

colaboradors. Es lo mateix que han fet els colaboradors o corresponsals 

de casi totes les comarques catalanes que hem recorregudes de dia 26 de 

juny ensá. Sols de dos hem sabut que seguesquen contestant 

questionaris. A moltes d’aquestes comarques ens han dit que anys enrera 

en passà un emissari de l’Institut i que just s’hi aturá uns quants dies i 

que se feya anar a la fonda, posada o hostal un home qualsevol de tal 

població i li demanava mots unes quantes d’hores i prou. Sols a una 

comarca, an el Penedès, ens digueren que enguany hi era anat tal 

emissari instituter i que just havia esplugat llingüísticament un subjecte 

qualsevol. De manera que l’Institut enguany i entany just ha tengut alè i 

diners per enviar son emissari an el Penedès i just per dos o tres dies. 

Això ja se diu fer via an el Diccionari General de la Llengua, que diuen els 

pifolers de l’Institut. A les hores mos n’anam ab Mn. Brunyó a casa seua i 

emprenem a l’acte les seccions de la terra com element de vida per 

l’home (bosch, garriga, terra conrada, llaurar, ferramentes de llauransa). 

Mn. Sastre mentres tant ab la cosina de Mn. Brunyó i una veina seua 

emprèn lo vocabulari del pastar, lo forn i la bugada, que té tants 

d’entreversos. Ab [287] això se fan les set i mitja, i tocam comparició an 

el col�legi, a on, llests de les altres fey[n]es que ens calen a tals hores, 

mos n’anam ab un peu devant l’altre a veure la mula blanca, alies lo llit; 

ens hi posam demunt i ¡fins demà dematí, si a Deu plau! 

 

 

Dia 19 (octubre) 

Segueix l’escorcoll del dialecte morellà 

 

Se tira al carrer En Moll, acompanyat d’un col�legialet; visita els 

obradors de Mtre. Tomàs Ortí i Casanova, fuster; Mtre. Joaquim Moya, 

cadirer; Mtre. Antoni Royo i Rallo, ferrer; Mtre. Elies Ferrer, boter; Mtre. 
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Josep Messeguer i Domènech, llander. Tots els quals li diuen els mots 

típichs de llurs respectius oficis. Això l’ocupa casi tot lo sant dia. —Jo 

demunt les nou me’n vaig a Ca- Mn. Brunyó, i seguim la replega de mots 

de l’agricultura (noms de les ferramentes i tot lo ram de fems, femades, 

adops i formiguers, cereals i llegums). L’home se sent fluix respecte 

d’alguns punts i crida D. Ramon Grau, de sobre nom el tio Cucarelles, 

propietari i nadiu d’aquí, pagès de tota la vida, que me diu que té 

quaranta parells d’anys, però que està ben fort i ben clar de cap, i que no 

se’n pot avenir de que un capellà sia vengut de Mallorca per demanarli les 

coses que li demàn, i me contesta a les preguntes esclafint de riure. I jo 

també esclafesch i Mn. Brunyó i resulta una riallada espantosa; però 

mentres tant vaig omplint planes i mes planes de la meua llibreta ab una 

calabruixada de paraules d’aquelles del cul de l’uró. Ab tan agradosa i 

riallera feyna ens agafa lo mitx-dia. Ens n’anam a dinar, i refermam les 

amors a les tres. Per fermos be càrrech de les ferramentes de conrar, que 

les té el tio Cucarelles a la Caseta, una heretat mitja hora lluny d’aquí, 

mos n’hi anam ell, En Moll i jo. En Moll hi dibuixa una partida d’aquelles 

ferramentes i jo unes quantes també, fins que se’n ve la fosca i li 

estrenyem cap a Morella. Com sortiem de Morella cap a la caseta, he 

demanat a la gent que veya p’el carrer i a les dones que guaytaven per la 

finestra, lo nom d’una partida de coses, que teniem a la vista. M’ho han 

dit tot, rient tothom de que jo demanàs allò. No sé ni m’importen els 

comentaris que n’haurán fets aquells morellans, que feyen cara de grans 

comentaristes o posadors en solfa de totes les coses estranyes que 

veuen. Els de Morella en general fan cara d’això. [288] 

Mn. Sastre p’el seu vent ha seguit ab D.ª Joaquima Pallarés i Carbó, 

cosina de Mn. Brunyó, pellucant mots de coses de casa. Ab Mn. Manuel 

Ferreres i Leandre, nadiu d’assí, ha aglapits mots del mon invisible, 

facultats intel�lectives i sensitives i parts del cos humà, Ab tot això ha 

tengut per esbravarse tot lo dia. 

A les vuyt tots acudim an el Col�legi a tocar mare i mes tart ¡a dormir 

falta gent! 
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Dia 20 (octubre) 

Mes empena an el dialecte morellá. Enfuyta an el dialecte de 

Capçanes (Priorat). —Pessich a an el de Maials (les Garrigues) i an 

el de Villalba (Gandesa) 

 

Mn. Sastre ab els minyons, anomenats dia 18, se passa tot lo dematí 

aglapint.paraules de les festes anyals i costums de Morella, i tot lo de-

cap-vespre i bona part de la vel�lada Mn. Ferreres, Mn. Leandre Martí i 

D.ª Ampar Membrado, nadiua d’assí, li diuen mots de coses de la casa, 

que n’hi ha tants de típichs per tot arreu. —Ab En Moll mos n’anam a les 

vuyt i busques a ca’l Cucarelles, que, ab la seua senyora i una filla, ens 

mostren unes debanadores, una filosa de filar llana i una de filar bri i 

estopa, i una esquella, un esquellot, un picarol i una tumba (esquella en 

forma de pera ab lo capoll cap avall). En Moll dibuixa totes aqueixes coses 

i pren llurs noms i el de cada part d’elles i se’n torna an en Col�legi i s’hi 

passa matí i tarde ab els col�legialets, anomenats dia 18, aplega qui 

aplega noms de bolets i de animalons i animalonets i altres coses 

especials que hi ha devers Morella. 

Contava jo fer una bona bolitxada de mots morellans dins la sacristia 

de l’esglèsia arxiprestal ab els capellans d’assí quant devallarien del chor, 

acabat l’ofici; però he fet tart. Quant hi arribava feya deu minuts que 

havien acabat; i no sabent ells res del meu desitx, se son esquitxats 

quiscú per son vent. 

A les hores me’n entr a la Abadia, i m’hi trop tot amatent lo Rt. Mn. 

Francesc Vernet i Margalef, nadiu de Capçanes prop de Marçà (Priorat), 

Rector Arxipreste d’aquí i que exercí lo Ministeri Parroquial una bona 

partida d’anys a Maials de les Garrigues i a Villalba devers Gandesa; i 

s’ofereix ab la seua germana D. Roseta, a dirme vocabulari de Capçanes, 

Maials i Villalba. Els agaf de la [289] paraula, i mos hi posam tot d’una. Ja 

son partits a dirme mots de la vida de familia i de la configuracio, 
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distribució i dependències, mobles i arreus de la casa, porquim i aviram, i 

jo escriu qui escriu aquell be de Deu que me venia com un bu[n]yol dins 

la mel. No en volgueu sebre mes, hem treballat de les nou i mitja fins a 

les dotze i de les 3 fins a les 6; nou planes de lletra petita i atapida 

(tamany 8u) he escrites, fins que, donant milions de gracies an el Rt . Sr. 

Arxipreste i a sa germana, li he copat a ca Mn. Brunyó per seguir la 

pellucada de vocabulari morellà. 

Ab això se fa hora de tocar comparició an el Col�legi, i haviat hem 

contat ab tots, llests ja de les feynes que ens calien, i com dos i dos fan 

quatre mos ne som anats a geure. 

 

 

Dia 21 (octubre) 

Acaballes de l’escorcoll del dialecte morellà 

 

Mn. Sastre s’ha passat tot lo dia entre D.ª Ampar Membrado, Mn. 

Leandre Martí, Mn. Manuel Ferreres i Leandre i els Minyons del Col�legi, 

anomenats dia 18, pellucant noms que aquella bona gent li deya dels 

vestits d’home i dona, dels noms vulgars de les malalties i llurs remeys 

casolans i llavò mots morellans a lloure, sortintlosne qualcún que val a 

pes d’or. —En Moll s’ès espitxat a ca-la Mtra. Agustina Camanyes, 

teixidora, i ha dibuixat lo teler de fust de dita mestressa, que li ha dit els 

noms de totes les parts de tal màquina i de son maneig i feynes que hi fa. 

Llavò li ha envelat a ca-Mtre. Antoni Guimerà, carreter (fuster de carros), 

i a ca-Mtre. Gregori Jovení i Varch, espardenyer, els quals li han dits 

també els mots especials de llurs eynes i feynes, fins que se’n ès anat an 

el Col�legi i ab aquells col�legialets, anomenats dia 18, s’ha passat fins a 

mitx-dia i una estona el de-cap-vespre, aglapintlos vocabulari morellà 

d’aquell mes mollerench. —Ara jo devers les vuyt i mitja del matí m’espitx 

a ca’l Sr. Grau (Cucarelles) que m’acompanya a ca un tal Francesc 

Sebastià i Ferrés, a on compareix D. Vicent Milian i Mestre, i un me 

presenta una falç morellana i l’altra una corbella, una espècie de falzó. En 
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fas un dibuix i en prench el[s] noms; ab els Srs. Grau i Milián ens n’anam 

a ca-Mn. Brunyó, i ab ells i aquest pelluch lo vocabulari del batre i de les 

abelles fins a les dotze que mos n’anam tots a dinar. Ens hi tornam posar 

a les tres i al punt ens hi compareix En Moll que replega del [290] Sr. 

Milián lo vocabulari del bestiar de llana, del cabrum, bous i bestiar de peu 

redó; i jo ab els altres pelluch els noms dels animals selvatges, animals 

volátichs, animalons i animalonets mes coneguts a Morella i després noms 

d’estels i constelacions i accidents atmosfèrichs, i tots els altres noms 

especials que puch aglapir de la conversa d’aquella bona gent. Passat les 

set les don mil gràcies de tan bon costat com m’han fet en la present 

enquesta i prench comiat de tots ells, i ¡cap an el Col�legi dels Pares 

Escolapis son les feynes! i a l’hora oportuna ¡a geure tot lo mon nat! 

 

 

Dia 22 (octubre) 

Agraiment als Pares Escolapis de Morella. També mos han presos 

aquí per investigadors del Ministeri d’Hisenda. —Cap a Vinaròs i 

Castelló de la Plana. —Preparatiu per l’endardell lexicogràfich i 

gramatical 

 

Hem acabada la tasca lexicogràfica a Morella. L’hem poguda fer 

admirablement ab tan bons costats com hi hem tenguts, mereixent una 

regoneixensa especialíssima la Rda. Comunidat de Pares Escolapis, desde 

el P. Ramon Pascual, Vice-Rector i Rector efectiu per ausència del Rt. P. 

Rector, fins al derrer dels Germans llechs ab tots els col�legials i minyons 

alumnes de tan edificant Col�legi. Que Deu pagui a tots tant i tant com 

han fet per l’Obra del Diccionari i per nosaltres. Aquí també mos ha 

presos qualcú per investigadors d’Hisenda, que ab l’escusa de cercar mots 

ens volem enterar de l’estat de totes les menestralies i oficis per pujar les 

contribucions. Això es senzillament ridícul; pero si no fos estat p’els Pares 

Escolapis i lo Rt. Sr. Arxipreste i els altres capellans, especialment Mn. 

Brunyó, ens hauria feta imposible l’enquesta. 
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Mereix una menció ben particular lo Rt. P. Pere Sadurní, lo nostre 

fervent corresponsal, que ens ha replegats milenars de mots d’aquí, 

esplicantlesmos admirablement, cridantmos l’atenció sobre algunes sèries 

de mots derivats que corren per Morella i que son d’un alt valor 

llingüístich i demostren una volta mes l’esplèndida tòria de la nostra 

llengua. Lo Pare Sadurní posseeix dots ben especials per la filologia, i de 

tots els catalans ès el que hem sentit parlar del catalanisme i dels 

caporals catalanistes ab mes fondària de pensament, ab mes perpicuidat 

d’ull i ab mes sentit de la realidat. [291] 

A les vuyt i busques som partits ab l’automòvil cap a Vinaròs, a on 

hem dinat i tot seguit cap a Castelló de la Plana. Ens esperava a l’estació 

lo nostre amich del cor i valentíssim corresponsal D. Josep Pascual i 

Tirado, qui fins ara just ens coneixiem per cartes. Hem saludada la seua 

digníssima senyora D.ª Joaquima Roig i Dolz, lo Rt. Sr. Ecònom Arxipreste 

de Castelló de la Plana, Mn. Tàrrega i Ramos, Rector dels Orfens de Sant 

Vicent, i D. Enric Ribés, apotecari, i ab tots hem preparada la tasca 

lexicogràfica que hem de fer assí aquest parell de dies. I per avuy prou! 

 

 

Dia 23 (octubre) 

Envestim el dialecte castellonench 

 

Es la quarta volta que vench a estudiar aquest dialecte. Hi vinguí 

l’any 1901, l902, 1918 i ara. Sempre m’ha dit en popa a Castelló i confiy 

que ara també m’hi dirà. 

Prop de les nou prenim tots tres el bobiot ab l’amich don Josep 

Pascual cap a la Casa d’Orfens de Sant Vicent. Hi trobam Mn. Tàrrega i 

Ramos, que posa a la nostra disposició tota la gent que té allà: minyones, 

minyons i gent gran. S’arremolinen en torn d’En Moll Na Dolors Montoliu i 

Ordoñez de 9 anys, Na Roseta Babiloni i Calpe de 8, Na Maria de Llidó 

Ferrer i Monferrer d’11, Na Roseta Cosim i Bachero de 10, N’Hermínia Mut 

i Nebot de 12, Na Maria Font i Vives d’11, Na Maria Masset i Marzà de 12, 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 218

Na Maria Andreu i Salvà de 8; i se posen a dir jochs infantils i los 

n’aglapim una quinzena. Se’n va llavò an els minyons: En Vicent Cardona 

i Sagarra de 10 anys, En Josep Llorens i Grinyana de 18, En Miquel 

Barratxina i Sagarra de 13, En Lluís Díaz i Castro de 12, N’Antoni 

Barratxina i Sagarra de 7, N’Ismael Artero i Salvador de 8, Josep Sanz de 

6 i N’Amadeu Granell i Tàrrega de 12, els quals li diuen un bon grapat de 

jochs i llavò noms d’animals selvatges, animalons, aucells i peixos. 

Mn. Sastre pren per conte seu En Francesc Avinent de 21 any, 

N’Amadeu Gravell de 12, En Francesc Aguilella de 10, D.ª Dolors Tàrrega, 

D.ª Vicenta Sidro, dona Carme Ferrer, Josepa Pellicer i Serrano. Ab 

aquesta bona gent emprèn Mn. Sastre les seues seccions de la vida 

espiritual i temporal, escala de sers de la creació, distribució interior i 

esterior de la casa ab tots sos mobles, eynes i arreus, bugada, forn, 

aviram; i hi traülla tot lo sant dia [292] fins prop de les vuyt del vespre. 

—Jo mentres tant envest ab D. Josep Pascual i Tirado les seccions de la 

terra com element de vida per l’home, tot la ram de conrar la terra p‘els 

diferents conreus de cereals, llegums i arbres. Com mos ne temem, ès 

mitx dia. Dinam i després ab En Moll i lo Sr. Pascual ¡cap an el Centre 

Catòlich! a on trobam, entre altres, D. Antoni Tirado i Llopis, D. Salvador 

Gonzalvo, D. Miquel Barberà i D. Miquel Ginés, propietaris i llauradors 

(agricultors), que diuen an En Moll lo vocabulari castellonench d’abelles, 

abres fruytals, oliveres, cereals, llegums, formigaes (formiguers), les 

parts d’un arbre i d’un carro, accidents atmosfèrichs i els vents de 

Castelló. Jo les les he ab D. Francesc Varella, D. Pascual Pascual, D. Joan 

Pardo, D. Pascual Llopis i Pagés, D. Vicent Marí; tots propietaris llauradors 

(pagesos), ab els quals i ab don Josep Pascual continuu les seccions 

empreses lo dematí, arribant fins a segar els cereals, portar les garbes a 

l’era i posar l’era a punt de batrehi. Després ho hem hagut de fer de tot 

per poder precisar el nom dels vents que bufen devers Castelló i llur 

direcció precisa. La gent del continent s’hi veuen negres per donar les 

fites clares dels vents que dominen a llur terra. Els balears anvers d’això 

elze guanyam de massa. 
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En Pascual i Tirado, a l’hora d’anar a la Correguda de bous (Toros: 

bous les diuen assí), se’n hi es anat tot rabent perque li agraden massa 

tals corregudes. 

Devers les vuyt tots hem pres redòs a la fonda; hem enllestides les 

feynes que pertocaven i ¡cap a donar part a la nit manca gent! 

 

 

Dia 24 (octubre) 

Una bona estreta an el dialecte castellonench 

 

Mn. Sastre s’ha passat tot lo sant dia ab els òrfens de Sant Vicent, 

donant ventim a les seues seccions de la vida espiritual i temporal i del 

ram de casa, a on hi ha tantes de coses que endardellar. Ha deixada la 

cosa ben envant a fi de poder acabar demà a mitx-dia. Devers les set del 

vespre s’ès entregat a la fonda mes de mitx cansat de tanta de 

pallucadissa. 

Ab En Moll devers les nou mos som esquitxats devers lo Sindicat 

Agrícola Obrer, a on hem trobades la major part de les eynes de conrar la 

terra i els abres, i la bona [293] gent que hi potoyava, les mos han 

esplicades i dits els noms, i En Moll n’ha dibuixades una partida. 

Aquí s’ès presentat l’honorable Gaietà Uguet, Valencianista 

ferventíssim, però que no pot sentir parlar de catalans no de que lo 

valencià siga llengua catalana. Don Gaietà ès un benemèrit de la nostra 

llengua i protector nat de tot lo que siga fomentar, favorir i fer anar avant 

la restauració de les nostres Lletres i de l’idioma que mamà ab la llet, an 

el servici del qual esta consagrat. Jo just el coneixia per cartes. 

L’entrevista ès estada coral i no mos som deixats de tot lo dia. 

Prop de les tres li envelam ab En Moll, D. Gaietà Uguet i D. Josep 

Pascual an el Centre Catòlich per seguirhi l’enquesta agrícola. En Moll hi 

replega el vocabulari del cànem, que a Castelló té una gran importància, i 

del taronger i de les abelles, ab alguns dels senyors d’allà, anomenats 

ahir. Seguint jo el ram de conrar la terra, caych a demanar si a Castelló 
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deyen caramull (munt). D. Gaietà Uguet diu que a moltes de bandes ha 

sentit a dir coramull, però que no poria precisar a on ho havia sentit. Don 

Josep Pascual diu que a Castelló no diuen tal cosa, sino cormo. Dos dels 

circunstants diuen que a Castelló s’usa coramull. Negantho En Pascual, 

repliquen que s’usa an els pobles del contorn i a Castelló. Sobre això 

s’apassionen uns i altres fins a l’estrem de que resolem, abans de pus 

raons, anarmosne a la Cambra Agrícola a on feym enquesta fins que se’n 

ve la fosca. Un caixal meu s’ès enmaleit i casi no’m deixa parlar. A l’acte 

mos espitxam a ca’l dentista D. Manuel Anton, que, sensa ferme gens de 

mal, el m’arrabassa per que tan mateix no n’hauria tret res de bo pus. 

Entany a Barcelona m’hagueren de treure també dues rels; aquí m’han fet 

selvatge aqueix caixal. Ja puch dir que ab això del Diccionari he perduts 

els caixals corrent la gandayna per Catalunya i lo Regne de València. 

Prop de les vuyt prenim tots redòs a la fonda i aviat hem contat ab 

tots, i prou per avuy! 

 

 

Dia 25 (octubre) 

Tusses an els dialectes de Castelló i de Llucena. —Cap a Llucena a 

on comensam enquesta 

 

Mn. Sastre li envela cap als Orfens de Sant Vicent a les 8 i busques i 

a forsa de forses arriba a acabar devers les 12 tot lo que li quedava de les 

seccions que li tenim coma[294]nades. D. Josep Pascual acompanya En 

Moll an els obradors de Mtre. Teodor Forcada, corretger; de Mtre. Josep 

Xillida, fuster; de Mtre. Ramon Ros, manyá, els quals li diuen els mots 

mes típichs de llurs respectius oficis. Ara jo me pas tot lo sant dematí ab 

l’amich Pascual i D. Sadurní Elizondo de Llucena, un dels primers 

propietaris d’allà, molt instruit i ben entès en tots els rams d’agricultura i 

de bestiar. Ab En Pascual replech ambostes i mes ambostes de mots 

castellonenchs, i ab N’Elizondo mots llucenenchs a betzef d’allò mes 

bufarell. Envestim ab ell la conjugació de Llucena i escabetxam cinch 
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verbs dels 82 de la llista. Prop de mitx dia suspenem el foch, i ¡cap a 

dinar falta gent! El de-cap-vespre ab l’amich Elizondo agafam l’automòvil 

que ab un parell d’hores mos du a Llucena, encastellada dalt unes 

muntanyes, a redols plenes de bancals de sembradura i abres i a redols 

ermes i pelades. Llucena ès lo derrer poble que anant cap a ponent parla 

valencià, que se conserva aquí prou be, molt mes que a Castelló, ancque 

hi còrreguen paraules castellanes d’allò mes inoportú. Anam tot d’una a 

rendir homenatge a l’Autoridat Parroquial, que exerceix aquí zelosament 

Mn. Ferran Vicente i Monfort, que ens rep beníssim i s’ofereix a fermos tot 

quant de costat puga en la present enquesta. D’allà mos espitxam a ca-D. 

Sadurní Elizondo, ab el qual feym la conjugació d’onze verbs de la llista, i 

En Moll aglapeix un bon grapat de mots llucenenchs que brollen de la 

boca de N’Elizondo tot conjugant aquells verbs. A les set i busques prenim 

redòs a la casa a on estam, que ocupen els esposos D. Vicent Montoliu i 

Porcar i D.ª Trinidat Porcar, tots dos nadius de Llucena. Elze trobam que 

diuen mots a Mn. Sastre de coses de la casa, i ja feya una bona estona 

que n’hi deyen a la vela. 

Enllestim les feynes que ens quedaven i acabam per anarmosne a 

posar els ossos de pla. 

 

 

Dia 26 (octubre) 

Segueix l’endardell del dialecte de Llucena 

 

A les vuyt i busques Mn. Sastre pren per conte seu Mn. Tomàs 

Antimo i Granell, nadiu d’assí, que li diu els noms de les festes que fan a 

Llucena i les costums que hi ha i mots de coses d’esglèsia. La banda del 

capvespre ab N’Elizondo, En Montoliu i Na Porcar fa una bona 

bolitxa[295]da de mots de la vida relligiosa, temporal i de familia i de 

coses de la casa, com la bugada el pastar i lo forn de pa. Ara jo un poch 

passat les vuyt m’entrech a l’escola nacional de D. Marçal Halcon i Garcia, 

a ne qui esplich lo sistema que tench de escorcollar la conjugació dins les 
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comarques catalanes, valencianes i balears, i li demàn minyons per fer tal 

escorcoll a Llucena. Posa a l’acte a la meua disposició tots aquests: 

Joaquim Segura i Sanz de 12 anys, Joaquim Catalan i Escritx de 12, Emili 

Gual i Fabra de 10, Antoni Gil i Aparici d’11, Ramon Palanques i Bartoll de 

10 i Joaquim Tomàs i Nebot d’11. Son tan valents aqueys minyons, que, 

comensant a conjugarme lo verb desset de la llistà, a mitx dia ja som an 

el 51, i de les dues i busques fins a les quatre i mitja esclovellam els 31 

que mancaven, deixant conjugats ells i jo escrits els 81 de la llista. —En 

Moll el dematí les ha ab N’Elizondo, que li espinzella lo vocabulari del 

bestiar de llana, cabrum, bestiar de peu redó, animals volàtichs i animals 

selvatges i animalons que diuen relació especial ab la vida casolana, i 

gossos i gats i rates. Llavò ensaten la posta dels cassadors, a on hi ha 

tant de recapte llingüístich. Dinam i a les dues En Moll s’entrega a l’escola 

nacional del Sr. Halcon per demanar uns quants de minyons per 

endardellar els jochs infantils de Llucena. El Sr. Mestre li presenta N’Alfred 

Nebot i Badenes de 10 anys i N’Odon Lahoz i Beltran d’11, que units a dos 

que me’n sobraven a mi per lo de la conjugació, diuen an En Moll una 

quinzena de tals jochs, ben interessants. A les hores En Moll se presenta 

a ca l’Escolá (En Vicent Nebot), que ab la seua dona Antonia Nebot i 

Monferrero, tots dos llucenenchs, li diuen mots referents a olives, pomes, 

peres, prunes, cireres, carabasses, figues, prèssechs, garrofes, 

albercochs, cerves, nyespres (nesples), mangranes, anous, armeles 

(amel�les) i raims. Llest tot això, s’esquitxa a ca-D. Vicent Xiva i Negre, 

bazoler (bereyoler) i propietari intel�ligentíssim en tots els rams 

d’agricultura, que li fa una relació ben especificada de tot lo ram d’abelles, 

i queden celietjats per envestir altres rams demá dematí. —Jo escomet lo 

bon amich Elizondo i el tench mes de dues hores embragat dientme mots 

d’aviram, farciments de porquim (botifarres, llangonisses) i altres 

menjues llucenenques, en lo qual mos ayda una cosa grossa la senyora 

de N’Elizondo, que ès entesa fora mida en tots aquests rams. [296] 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 223

Devers les set i mitja del vespre prenim tots redòs a la casa a on 

mos feym les sopes, i aviat tots mos n’anam a veure la mula blanca, i 

mos hi allargam com dos i dos fan quatre. 

 

 

Dia 27 (octubre) 

S’acaba l’endardell lexicogràfich a Llucena. —Cap a Castelló. —

Esquitx d’enquesta an el moll de Castelló. —Espipellades an el 

dialecte de Vistabella del Maestrat 

 

Mn. Sastre devers les vuyt i mitja li envela a ca l’Escolá, el qual ab la 

seua dona li diuen un bell enfilall de mots de coses d’esglèsia i de cuyna, 

en lo qual els ayda Mn. Antimo. —En Moll li copa a ca D. Vicent Xiva, que 

li dona tot un esplet de mots del ram d’oliveres i del vi, desde els 

preparatius primers que’s fan per sembrar tals plantes fins an el derrer 

requisit de l’aprofitament de llur fruyt, això ès, la fabricació de l’oli i del 

vi. Pochs, tal volta cap, mos havien donada una relació tan completa 

d’aqueys dos rams tan importants de la actividat agrícola. Jo me pas tot 

lo dematí ab l’amich Elizondo, que no para de dirme mots llucenenchs de 

diferents seccions i altres que no pertanyen a cap quesit del Questionari, 

però que son de la mes pura cepa valenciana. N’Elizondo ens ha promès 

fermos una bella replega de mots llucenenchs, ab lo qual ens farà 

contentíssims. A ell i a totes les persones que ens han aydats en fer 

l’enquesta a Llucena milions de mercès! De tots prenim comiat. 

Dinam de bona hora, i a la una ens aficam dins l’automòvil que mos 

deixa a Castelló a les tres. En Pascual i Tirado ens esperava, i a l’acte ab 

ell i en Moll mos esquitxam an el Grau. Parlam ab uns quants de mariners 

ben aixerits i xaravel�los: Salvador Ferrer, Josep Torrent i Gil, Josep Valls 

i Lluart, Joan Bta. Vicent i Tries i Dolors Torrent i Mas; los quals ens diuen 

tot un carrerany de mots de marineria i pescaderia i de les marors, 

ventades i aygats. Tornam a Castelló, i mos topam ab D. Ramon Salvador 

i Mont-ferrer, nadiu de Vistabella del Maestrat, Diputat Provincial de 
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Castelló, que ens espinzella un aixam de mots i frases de Vistabella, que 

ès un recó de la nostra llengua d’altíssim valor científich. 

A la fi hem de posar punt a l’enquesta de Castelló per poderla fer de 

qualque manera digna a les altres comarques valencianes que encara ens 

falta escorcollar. L’amich [297] Pascual i Tirado s’encarrega d’acabar lo 

que nosaltres no hem tengut temps de fer. Ell es estat lo nostre bras dret 

a Castelló per l’escorcoll dialectal que hi hem duyt a cap. Que consti lo 

nostre mes fondo agraiment, a ell en primer lloch i també an els amichs 

que per cara d’ell tant i tant mos han ajudat. Hem pres redòs a la fonda i 

¡cap a geure falta gent! 

 

 

Dia 28 (octubre) 

Cap a Valéncia. —Visita a la Mare de Deu dels Desamparats. — 

Altres visites. —Comensa l’enquesta del dialecte valencià 

 

Ab lo tren ràpid de les vuyt mos espitxam a València, a on arribam 

damunt les deu. En Josep M. Macià i Llompart, lo nostre resolt i ardit 

corresponsal, ens acompanya per tot arreu. Anam a visitar lo primer de 

tot la Mare de Deu dels Desamparats per cumplir la promesa que fiu de 

visitar els tres santuaris mes famosos que la Mare de Deu té dins les 

terres de la nostra llengua: Montserrat, Lluc i Els Desamparats, si lo de la 

dotació de l’Obra del Diccionari dins els Presuposts del Estat arribava a 

evenit. I com hi arribá, gràcies a Deu i a la Mare de Deu, ha calgut visitar 

dits santuaris, i ara ja els he visitats, i per lo mateix ja he cumplida tan 

solemne promesa. Visitam després els Directors dels diaris Las Provincias 

i Diari de Valencia, per agrairlos lo que han dit diferents voltes a favor de 

l’Obra del Diccionari, venintne gran be. Visitam igualment lo Dr. D. Faustí 

Barberà, l’enamorat del valencià de tota la vida, i Mn. Agustí Solomon, 

Penitencier del Patriarca, que ens té preparats un quants d’hortolans 

d’Alboraia, disposts a dirmos tots el[s] mots mes corrents i mes freqüents 

de tots els rams de l’horta que ells manetgen. —Lo Dr. Barberà s’entrega 
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ab dos amichs seus hortolans: D. Facund Saez i Martí, d’Alfafar, i D. Joan 

Bressó i Micó, de l’horta d’aquí. Mn. Sastre pren per son conte En Bressó, 

que li diu els noms de la barraca valenciana i de cada una de les seues 

parts. En Moll embraga En Saez, que li enfloca tot lo vocabulari del 

taronger i comensen lo de l’arròs, que suspenen fins demà. I com es tart 

ja, prenim redós a la fonda, i ben aviat hem contat ab tots, verbo, mos 

n’anam a colgar abans de pus raons. [298] 

 

 

Dia 29 (octubre) 

Enquesta a Alboraia i a València. —Visites de jovincells 

valencianistes 

 

Ab D. Llàtzer Solomon d’Ulldecona i D. Pere O’Callaghan, prenim lo 

tranvia tots tres (Mn. Sastre, En Moll i jo) cap a Alboraia. Mos n’anam cap 

dret an el forn de D. Antoni Sanxo, pare de Mn. Antoni Sanxo, Capellà del 

Patriarca, que mos hi ha recomanats. Mn. Sastre queda an el forn i 

replega lo vocabulari del forn i del pastar i després se’n va a veure una 

barraca d’hortolans, que ahir li descrigueren a pedres menudes. Ab En 

Moll i acompanyantmos En Miquel Sanxo, germà de Mn. Antoni, mos 

entregam a l’Hort de D. Cristòfol Sanfeliu i Llisso. Hi trobam la seua 

senyora D.ª Josefa Aguilar i Carbonell, tots dos nadius d’Alboraia, 

hortolans i llauradors. L’hortolana mos diu els mots principals del ram 

d’hortolíssia i del sistema de cèquies, rechs, sequiols, paraes, tolls, 

caixers, cavallons. Llavó mos mostra les ferramentes d’hortolà. En Moll en 

dibuixa una partida i jo una altra. Després estudiam un xufar (terra 

sembrada de xufes) de D. Josep Fontestat, que sis o set homes 

l’arrebassen i porguen les xufes ab uns garbells mes grans que els arers 

de Mallorca, ab la reixa (grasa) de mimbens (vímens). Tornam a València 

a hora de dinar, i a la vesprada ve l’hortolà Facund Saez i Martí, el de la 

vesprada d’ahir, que acaba de dir an En Moll lo vocabulari de l’arròs, 

mentres ab Mn. Sastre i l’amich Llàtzer Solomón visitam lo històrich casal 
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del Rat Penat. Justament no hi trobam lo Sr. President, però sí D. 

Francesc Puig i Espert, Mestre en Gay Saber p‘els Jochs Florals de 

València, que ens diu un bon grapat de mots valencianíssims i ens ne 

promet molts mes, demostrantse ben resolt a esser un colaborador nostre 

d’aquells de mes poca son. També mos diu l’amich Solomón tot un enfilall 

de mots de Ulldecona i d’allò mes interessants. Ab això se’n ve la fosca 

negre i ¡cap a la fonda son les feynes! Com acabávem de sopar, se 

presenten tres jovenets ben amatents: D. Felip Mateu i Llopis i D. Vicent 

Ximenes i González de la Acadèmia Valencianista de la Congregació de 

Maria Inmaculada i Sant Lluís Gonzaga, i D. Rafel Arteseros, de 

l’Agrupació Escolar Nacionalista, a rendir homenatge a l’Obra del 

Diccionari oferintse a fermos costat en quant puguen. Jo els encoraig tot 

quant [299] puch, fentlos avinent que en tot lo reyne de València i 

especialment a la capital s’imposa una acció constant i ben forta per girar 

l’opinió pública a favor de la restauració i enaltiment del patri idioma. 

Devers les nou i mitja aquells tres jovincells se retiren, i nosaltres 

enllestim feynes i mos n’anam a dormir abans de pus raons. 

 

 

Dia 30 (octubre) 

S’acaba l’endardell lexicogràfich a València. —Cap a Sueca. 

Preparatius d’escorcoll 

 

Devers les deu s’entrega aquell llaurador de despuys-ahir, Joan 

Bressó i Micó, que diu an En Moll un bell esbart de mots de cereals i 

llegums i hortalíssia. 

Avuy come diumenge era un mal dia per fer enquesta lexicogràfica. 

Per això aprofitam la vaga forsada en que mos veyem, per anar a fer 

qualques visites a amichs benvolguts que aquí tenim. Hem pres comiat 

d’En Josep M. Macià i Llompart i de la seua simpàtica família, i ab el tren 

de les quatre mos som esquitxats a Silla, i d’aquí a Sueca, arribanthi 

demunt les set. Demanam del Rt. Sr. Rector que hi havia l’any 1918 i ens 
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diuen que fa quinze dies que se’n anà a Torrent a possesionarse de la 

Rectoria d’allá. Sabent que el cap de l’esglèsia ara ès Mn. Marian 

Marquès, mos hi presentam, i mos reb brassos uberts perque resulta que 

quant jo vinguí per primera volta a Sueca, l’any 1902, duya una 

recomendació del llavó Prefecte del Seminari de València i avuy Rdm. Sr. 

Bisbe de Mallorca, Dr. D. Rigobert Domènech, molt cosa de Mn. Marian, el 

qual me volgué en sa casa. Jo ja no me’n recordava. Mn. Marian s’ès 

oferit ell i sos germans, cunyades i nebots a dirmos tots els mots que 

sabran de coses de Sueca i posarnos en relació ab les persones dels 

diferents oficis d’assí que vulgam endardellar. Es la tercera vegada que 

vench a estudiar la llengua de Sueca. Hi venguí l’any l902 i l’any 1918. 

Deu fassa que ara m’hi campi tan be com les altres vegades. A les hores 

ens retiram a la fonda, i abans de les deu ja estam tots ajocats per demà 

poder fer lo jornal que pertoca.  

 

 

Dia 31 (octubre) 

Comensa l’enquesta del dialecte de Sueca 

 

Mos aixecam abans d’anar en lloch i llests de les feynes precises de 

tal hora i berenats, ¡cap a ca. Mn. Marian Marqués [300]! a on trobam son 

germà D. Salvador dispost a dirmos tota quanta cosa sàpiga i mos 

convenga. Presenta Mn. Sastre a la seua senyora, D.ª Assunció Ferrando, 

i a la seua cunyada D.ª Salvadora, també Ferrando, les quals ja son 

partides a esclovellarli tot lo del rentar la roba, pastar i coure el pa. Aquí 

en lloch de fer bugada, estenen la roba rentada, ben ensabonada, al sol, 

demunt el terrat, en terra, a on el sol la bat tres o quatre hores. Si no fa 

sol, la posen en lleixiuet, i llevò la renten. —En Moll el presenta el germà 

de Mn. Marqués an els Mtres. Pere i Victorià Juan i Pedralba, fusters; 

Mtre. Gerard Coves i Granell, manyà; Mtre. Daniel Sapinya, paler 

(forner); Mtre. Ramon Porta i Catalá, llenterner, els quals li diuen tot 

amatents els mots mes típichs de llurs ferramentes i de les feynes que hi 
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fan. Mestre Pere Juan, perque En Moll ves una prensa d’oli i una 

almássera (trull de moldre oliva), i pogués haverne el nom de totes les 

parts de tals màquines, l’acompanya a les que té aquí D. Francesc 

Palacios. En Moll les dibuixa i n’aglapeix els noms de totes les seues parts 

i funcionament. 

Jo ab lo germá de Mn. Marqués emprench lo vocabulari del conreu de 

la terra: rompre, mantornar, girar, antaular, femar, castes de cereals i 

llegums que sembren aquí i lo conreu de la dacsa (castellà maiz), que 

aquí té gran importància. 

Ab assò cauen les dotze i ¡cap a dinar manca gent! La banda del 

capvespre ab D. Salvador Marquès fem lo vocabulari dels fems, segar i 

batre i ademes el del conreu de la dacsa. Ara En Moll dibuixa una partida 

d’aines d’agricultura, entre altres lo jouet (jou petit) de llaurar un animal 

en el forcat (arada que, en lloch d’espigó, té dos brassos), que encara no 

n’haviem trobat cap en tot Catalunya i lo Reyne de València. Ademés 

replega lo vocabulari del conreu de l’arròs i dels fruytals que aquí 

s’estilen. An això li volen aydar també lo germá de Mn. Marqués, D. Joan 

Batista i sos nebots, tots propietaris i llauradors molt entesos. 

Prop de les vuyt prenim redòs tots tres a la fonda; i, llests de les 

feynes escayents, mos n’anam a geure per lo que puga esser. [301] 

 

 

Novembre 

Dia 1 

S’acaba a forsa de forses l’endardell lexicogràfich a Sueca 

 

Mn. Sastre de bon matí s’espitxa a ca’l Pare Amat Burguera, nadiu 

d’assí ab qui se passa casi tot lo dia, recullintne noms de totes les 

seccions de que ell cuyda (vida espiritual i temporal i de familia i 

distribució interna de la casa dependències i arreus casolans). Ab En Moll 

a les set i mitja li envelam a ca-Mn. Marquès; trobanthi son germà don 

Salvador que se posa a dirmos noms de tots els animals de ploma de les 
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terres d’arròs i de marjal, que tenen tanta d’importància que l’Ajuntament 

d’aquí encanta la cassa de tals animals de ploma, i hi ha any que en treu 

80.000 pessetes, com succeí aquest any passat. També mos diu el nom i 

qualidats dels pardalets (aucells menuts) que caplleven per assí. D. Joan 

Bta. Marquès i sos fills diuen an En Moll les castes de fesols i dacsa que 

conreuen a Sueca i llavò el noms i fantasies dels animalons i animalonets 

i animals selvatges. S’ès fet hora d’anar a l’Ofici, come bon dia de Tots 

Sants, i mos n’hi som anats tots. Acabat l’Ofici, hem refermades les 

amors, dient Mtre. Vicent Pujol, obrer (mestre de cases) an En Moll els 

mots mes especials del seu ofici, i ab D. Joan Bta., un fill seu i un 

seminarista, teòlech de V any del seminari de València i En Moll mos ne 

som anats an el sequer (era poligonal, enratjolada) de D. Joan Batista, a 

la sortida del poble, a on té una casa i una partida de taules d’alfás 

(alfals) i cavallons de remolatxa i altres ortalíssies i una era d’arròs. En 

Moll hi ha dibuixades una partida d’aines i màquines antigues de tal 

conreu i jo també hi he dibuixats alguns arreus i he pellucat el vocabulari 

de cèquies, filloles, brassals, escorrenties i escorriments, i hi he alsat el 

pla d’un restrellaor, i un entrallat de fillola, regaora, caixer, boquera i 

escorriment a fi de poderne donar les fites netes. 

Ab això s’ès feta hora d’anar a dinar, i mos n’hi som anats tots. 

A les cinch mos entregam tots tres a ca-D. Marian Marqués, a on 

trobam sos germans, cunyades i nebots, que fan tres estols, donant 

recapte uns a Mn. Sastre, el altres an En Moll i els altres a mi, dientmos 

paraules suecanes fins a les vuyt del vespre, de totes les seccions que ens 

faltaven, deixantles totes escatades. [302] 

A Sueca no hi ha bestiar gros ni petit, vull dir, no n’hi crien, sino que 

el duen ja fet d’altres bandes; ni hi ha abres casi: casi tot es horta i 

marjal. Això ha simplificat ferm la nostra tasca.  

Hem donat milions de gràcies a la familia Marquès, que ab tant 

d’entusiasme ha colaborat a la nostra Obra. Que Deu els ho pagui així 

com nosaltres desitjam i demanam a Deu. Amen. 
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S’ès fet hora de pendre redòs a la fonda; i llests de les altres feynes i 

devocions d’aquest sant dia i d’aquesta santa nit (dels Morts), mos ne 

som anats a geure. I bona nit tots plegats. 

 

 

Dia 2 (novembre) 

Cap a Cullera a on comensa ben vitench l’endardell del dialecte 

cullerench 

 

Ens llevam d’hora per dir les Tres Misses, berenam ab quatre 

grapades, i ab el tren de les vuyt ¡cap a Cullera manca gent! Hi arribam 

demunt les vuyt i mitja, i ens entregam a la abadia (Rectoria) a retre 

homenatge an el Sr. Retor (Mn. Josep M. Domínguez), que ens rep 

amabilíssim, oferintse a ajudarmos tot quant puga en l’enquesta 

lexicogràfica. Ens acompanya a Ca-Mn. Pascual Martínez, zelós i 

intel�ligent sacerdot, degà dels preveres d’assí, i propietari, el qual, com li 

esplicam l’objecte de la nostra venguda a Cullera, se posa absolutament a 

la nostra disposició. A l’acte se presenta En Moll an els obradors de Mtre. 

Salvador Pedrós, fuster; de Mtre. Albert Alapont, manyá; de Mtre. Carles 

Fenollar i Agut, paler (forner). Els quals li diuen tots els mots mes típichs 

de llurs ferramentes i feynes. Jo me pas fins prop de les dotze ab Mn. 

Martínez, envestint les seccions de la terra com element de vida per 

l’home, que té tants i tants de rams, espinzellantme aquell bon capellà 

totes les feynes de preparar la terra per sembrarla de les varies coses que 

aquí la sembren, fent de passada la secció del gallinal (aviram) i del 

bestiar de cerra. Per poder estudiar les aines de llauransa i dibuixar les 

que convenga, ens acompanya Mn. Martínez i ens presenta a una 

honorable familia de propietaris d’assí: D. Ignasi Grau i Serra, D.ª 

Concepció Ferrer i son fill D. Ferran Grau i Ferrer, que tenen totes les 

aines i arreus de conreuar la terra. Els esplicam la tasca que de dia 26 de 

juny ensà anam fent per tot Catalunya i lo Reyne de València, i 

s’ofereixen a mostrarmos i esplicarmos tals aines i arreus per que en 
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traguem dibuixos tant com volguem. —Mn. Sastre l’ha acompanyat lo Sr. 

Retor a varies persones per que hi puga fer les seues seccions de vida 

espiritual, temporal i de família i de coses casolanes. N’hi han dit bona 

cosa Mn. Ferran Diego, Vicari d’assí, i Mn. Francesc Molero i el mateix Rt. 

Sr. Rector de Cullera. En Moll se presenta a ca’l Sr. Grau i Serra, a on li 

mostren les aines i màquines de conreuar la terra. En dibuixa una partida, 

consignant llurs noms i els de les altres que no dibuixa perque ja elze 

tenim dibuixades. S’hi uneix D. Josep Lafarga, jovincell d’aquí molt 

desxondit, i entre aquest i els dos Srs. Graus, pare i fill, li espinzellen tot 

el conreu de l’arròs, des que llauren la terra i hi sembren lo favó per 

adobarhi mes envant la terra, fins que fan lo planter, el trasplanten i el 

cuyden fins que ès granat i el seguen, i el baten i l’embotiguen. Ademés 

En Moll palluca de aquets senyors un bell aixam de mots cullerenchs ben 

bufarells que sensa adonarse’n enflocaven. —Jo la banda del cap vespre 

seguesch ab Mn. Pascual Martínez les seccions agrícoles fins aprop de les 

sis, que me’n vaig a ca-D. Senen Jóver, propietari d’assí, molt intel�ligent 

en lo conreu cullerench, persona digníssima, que ha tenguda l’amabilidat 

de vindre’ns a visitar ab lo Sr. Retor a la fonda a on posam, quant 

acabávem de dinar, oferintse a ajudarmos de tot cor a fer l’enquesta 

lexicografica a Cullera. Per això som anat a casa seua, i hi hem continuat 

l’escorcoll agrícola, comensat ab Mn. Pascual, pegantmoshi fins passat les 

set, que me’n he hagut d’anar a enllestir altres feynes. Els altres també 

han pres redòs a la fonda, hem fet lo que calia, hem sopadet i ¡cap a 

geure son les feynes! 

 

 

Dia 3 (novembre) 

S’acaba a forsa de forses l’enquesta a Cullera 

 

Mn. Sastre a les vuyt i busques li ha envelat a l’abadia, i ab el Sr. 

Retor i un capellà d’assí i l’Ascolá del Castell ha pellucades paraules a 

balquena, ben típiques de Cullera, que ens venen com un bunyol dins la 
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mel. —En Moll li ha estret a l’ascola parroquial i se son aboldronats entorn 

d’ell N’Ignasi Bayona i Monjo de 9 anys, Salvador Sanxís i Prats de 10, 

Francesc Cruanyes i Aragó d’11, Enric Melià i Roig d’11, Antoni Sanxís i 

Prats de 12, [304] Vicent Pellisser i Muñoz de 12, Joan Calatayut i Piris de 

12, Joaquim Arlandis i Melià de 12, Josep Aparici i Gracia de 12, els quals 

li han esplicats jochs infantils (una quinzena), noms de pardalets, 

animalons i animalonets, i animals selvatges. D. Senen Jóver ès vengut a 

les vuyt a cercarmos a la fonda i jo m’he passat tot lo dematí ab ell, 

recullintne vocabulari del batre, de la dacsa i d’altres rams agrícoles. Ha 

cridat lo seu gendre, D. Joan Llopis Carbonell, propietari i molt intel�ligent 

en coses del camp, que ens ha aydat en l’enquesta agrícola, fins que s’ès 

presentat En Moll, que l’ha pres per conte seu i han fet lo vocabulari del 

taronger. Mn. Sastre passa per la Casa de la Vila i hi troba una partida de 

senyors que, com senten que ell ès vengut ab mi a Cullera per replegar 

cabal p’el Diccionari, se posen a dir mal de la Mancomunidat i de tots els 

catalans, però tan granat que no elze deixen part sana. I lo bo ès que el 

qui duya la veu, era un senyor que ha dit que els de l’Institut el feren 

corresponsal per enviarlos vocabulari cullerench. Poreu pensar si los ne 

deu haver enviat gayre! ¡Si en tenen de bon nas els Instituters per trobar 

les mates que fan llentrisca! vull dir, per trobar amichs que elze fassen 

costat per dur endevant llur grandiosament fantàstich Diccionari General 

que diuen que fan, i el fan tant com la coa de l’ase! La banda del cap 

vespre Mn. Sastre recull mots de Cullera de boca del Sr. Retor i d’un altre 

prevere d’assí i llavó de D.ª Concepció Jóver, filla de D. Senen, la qual li 

ha completat lo vocabulari dels vestits de dona, homens i infants. 

En Moll ab D. Joan Llopis ha pallucat els mots referents a tots els 

abres fruytals que hi ha devers Cullera i també els dels animals de ploma 

de terres d’arròs i marjal, mentres jo feya altre tant ab lo vocabulari del 

bestiar de llana, cabres i animals de peu redó, que aquí no n’hi ha de cria, 

i ademés hem completat el ram d’aines de llauransa i qualque altre buyt 

de varies seccions del Questionari, aglapint altres mots volanders que tan 

bons senyors se deixaven caure. Acabada l’enquesta hem fetes mil 
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mercès al Rt. Sr. Retor, a Mn. Pascual Martínez, a D. Senen Jóver, a son 

gendre D. Joan Llopis, que tant se son desturmellats per dirmos paraules i 

frases de tots els rams que mos interessaven. Com no hi coneixiem negú 

a Cullera, teníem molta de por de no ferhi calada buyda. Ens senyàrem ab 

la man dreta anant lo primer a saludar lo Rt. Sr. Retor, [305] Mn. Josep 

M. Domínguez. A Sueca ja mos digueren que era tan trempat. Ho ès estat 

encara mes que no crèyem. A ell devem que els Srs. Martínez, Jóver i 

Llopis se prestassen tan magnànimament a fermos costat en l’enquesta 

lexicogràfica. Que consti el nostre agraiment mes coral a tots ells i an 

aquells que per cara d’ells tant i tant ens han aydat. 

I ¿Quina vos pensau que l’hem feta després de tota aquesta cosa que 

vos acap de contar? Donchs mos ne som anats, enllestides ja totes les 

altres feynes, a posar els ossos de pla.  

 

 

Dia 4 (novembre) 

Cap a Xàtiva, a on comensam l’enquesta. —Una atrocidat que 

clama venjansa an el cel sobre el predicar en castellà 

 

Berenam fort a les vuyt i busques i a les nou i mitja prenim el tren 

cap a Silla, arribanthi a les deu i mitja. Esperam el qui ix de València 

devers les dotze, que mos deixa a les dues i 20 minuts a Xàtiva. A 

Carcaixent ens enteram de que lo Rdm. Sr. Dr. D. Enric Reig, Arquebisbe 

d’aqueixa arquidiòcesi, ve ab el mateix tren i que davalla a dita vila. 

Nosaltres davallam també i tenim la sort de poder besar l’Anell Pastoral 

de Sa Escel�lència Rdma. que me dona un abrás i demostra alegrarse 

ferm del nostre homenatge, interessantse per l’èxit de la nostra enquesta 

lexicogràfica. 

Dins el tren de Cullera a Silla, venien dins el mateix departament 

nostre tres Monges, que han estat anys a Cullera, i han tractats molt els 

cullerenchs, perque hi feyen costura i cuydaven els malalts de l’Hospital. 

Mos han contat de la poca fe que hi ha a Cullera i que molts de pares no 
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deixen anar a missa ni a confessar els seus infants ni els deixen fer la 

primera comunió i que moltíssima gent no va a missa. Han dit ademés 

que els vells que cuydaven a un hospici que hi ha, no volien parlar gens 

en castellà ni volien que elles les hi parlassen perque deyen que no 

entenien tal llengua, i que els minyons i minyones sempre elze parlaven 

en valencià, però que elles feyen tot quant porien per ferlos parlar en 

castellà per que l’aprenguessen. —Ara be ¿quin profit han de treure 

aqueixa gent de que los prediquin en castellà i de dir les oracions sempre 

en castellà? Es general dins lo regne de València la fredor, 

l’indife[306]rència, l’ignorància en relligió entre la gent del poble, a ne qui 

prediquen en castellà i fan dir el catecisme i les oracions en castellá. 

¿Entén eixa gent millor el castellá que el valenciá? Es evident que no. 

Donchs si en valencià i tot tenen tant de mal entendre les coses la gent 

del poble del Reyne de València; si en dirlos res que no les convenga, 

contesten que no entenen el castellà, ¿quina equivocació, quina... 

atrocidat no ha d’esser anarlos a predicar en castellá, ferlos apendre el 

catecisme en castellà, a on hi ha tantes de coses tan difícils d’observar i 

de practicar i que contrarien tant i tant les males inclinacions del cor 

humá, i que dominen l’inmensa majoria de la gent? ¡Quina responsabilidat 

tan tremenda no contreurán tots aquells devant Deu, que son causa de 

que dins lo Reyne de València no prediquin en valencià i no diguen el 

catecisme en valencià!... Et nunc reges intelligite. Erudimini qui judicatis 

(et regitis Ecclesiam Dei). ¡Que es de terrible allò del Profeta: Parvuli 

petierunt panem, et nou erat qui frangeret eis. —Intelligenti pauca. 

Per segona volta vench a Xàtiva a estudiarhi la llengua. Hi vaig venir 

també l’any 1902. 

¿Quina l’hem feta tot d’una d’arribar a Xàtiva? Doncs li hem estret 

cap a la Seu. Assí ancque no hi haja Bisbe, per temps n’hi ha hagut, i per 

això l’esglèsia major, de tres naus i creuer, grandiosa, grega-romana 

d’estil, encara se diu La Seu, i un dels carrers que hi desemboquen, se 

diu: Carrer de la Seu. Anam a la Seu per retre homenatge de respecte i 

acatament al M. I. Sr. Abat President de la Col�legiata de Canonges 
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restaurada anys enrera, que ha nom Mn. Vicent Mas i Micó. Ens rep 

beníssim i s’ofereix a aydarnos tot quant puga en la nostra enquesta. Sos 

companys els altres canonges i beneficiats se posen a les nostres ordes, 

especialment els M. I. Srs. D. Josep Hinojosa, D. Enric Camós i Vanyó, 

nadiu de Mon-Taberner (Vall d’Albaida), Mn. Pere Aparicio i Climent, 

Consiliari del Sindicat Catòlich Agrari de la Sagrada Familia, Mn. Gonzal, 

Cronista de la Comunidat Col�legial i Mn. Pascual Terol. Mn. Hinojosa ha 

donada una tarjeta de recomanació a Mn. Sastre i an En Moll per la 

Superiora del Col�legi de Minyones de les Monges Dominiques d’assí. S’hi 

presenten tot[s] dos i hi troben molt bona rebuda. S’arremolinen entorn 

de Mn. Sastre D.ª Teresa López, que per casualidat era an el Col�legi, i la 

seua filla Teresa Giner i López [307], alumna d’allà, que li diuen el nom 

dels vestits de dona i d’home, el menudall dels infants, bugada, pastar i 

forn. En torn d’En Moll s’aboldronen totes aqueixes minyonetes, Pepeta 

Esteve i Beldis de 13 anys, Maria de les Neus Gandia i Martínez de 12, 

Maria de les Neus Gironès i Cucarella de 12, Amelia Baldrés i Álvarez de 

12, Concepció Font i Garcia d’11, Carme Vera i Perutxo d’11, Rafela 

Climent i Cuenca d’11, Victòria Hostalet i Palop de 10. Les quals li diuen 

un bon raig de jochs infantils. —Ara jo me’n vaig ab lo M. I. Sr. Abat i Mn. 

Aparicio an el Convent dels PP. Missioners del Cor de Maria, que ens 

reben beníssim i ens ofereixen tots els minyons que tenen a la seua 

escola. Aquí acudeixen D. Vicent Ferrer i Ortoneda, propietari, President 

del Sindicat Catòlich Agrari de la Sagrada Familia, i D. Josep Blasco i 

Pinyana, advocat, Secretari del mateix Sindicat. Ab aquests dos i Mn. 

Aparicio mos entregam an el casal de dita entidat, i hi trobam els M. I. 

Mn. Enric Camós i Mn. Crespí Merenciano i Salvador, canonge aquest 

també d’aquí i nadiu de Llíria. Ab tots ells emprench les seccions de la 

terra com element de vida per l’home, i me diuen els noms de les castes 

de terres, bosch, erm, terra campa, preparació de la terra per sembrarhi, 

tonyar, rebassar, rompre, mantornar, i surten altres paraules de tots 

vents. Com mos ne temem, mos toquen les vuyt. Tallam caps i quiscú 

¡cap an el seu joquer! I bona nit tots plegats! 
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Dia 5 (novembre) 

Ventim granat an el dialecte xativench 

 

Mn. Sastre de bon matí s’aplega ab Mn. Gonzal Vinyes, i se passa ab 

ell tot lo dematí i fins a les sis del cap-vespre, aglapintli moltíssims de 

mots de coses d’esglèsia i festes relligioses tal com les fan a Xàtiva, que 

hi resulten molt solemnes. A les sis li compareix un tal Francesc Pelejero i 

Tudela, llauraor de tota la vida i li diu els mots del conreu del cacau 

(cacauet) i del taronger. —En Moll el dematí ab D. Vicent Ferrer i 

Ortoneda i D. Eduard Montesa i Rio, nadiu d’Ontinyent, aplega el 

vocabulari d’arbres fruytals que hi ha devers Xàtiva, sobre tot, d’oliveres, 

almel�les, (amel�les) i raims. Se’n va llavò al Col�legi de les Dominiques i 

aquelles minyonetes d’ahir li diuen una pila mes de jochs infantils i un bon 

raig de cansons populars anti[308]gues, que demostren admirablement 

l’estat de la llengua xativenca abans de la feresta castellanisació que avuy 

la petxuca. —La banda del cap-vespre se’n va a veure un corretger, un 

ferrer i un fuster, trobantlos tan ocupats que el perllonguen fins demà per 

dirli quiscú lo vocabulari de llur ofici corresponent. Al fosquet se presenta 

an el Sindicat Catòlich Agrari, i treballa fins devers les vuyt i mitja ab D. 

Josep M. Maravall i Baldrés, propietari, i ab D. Josep Blasco i Ritxart, 

llauraor, els quals li diuen el vocabulari de cassar i del conreu de l’arròs. 

Ara jo m’he passat tot el matí i lo cap-vespre ab D. Josep Pérez i Codina, 

Secretari i Contralor de l’Hospital, que m’ha dit el nom de tots els 

ferraments (eynes) de conrar la terra, de la casa i de la cuyna ab tots els 

arreus d’elles i també del rebost. Aquest bon senyor es intel�ligentíssim 

en totes les coses de Xàtiva. Fou colaborador del Diccionari que els de 

l’Institut diuen que fan i no el fan ni el volen fer; però hi ha mes de 

quatre anys que no hi ha colaborat, segons m’ha dit. I m’ha dit mes: que 

tot quant enviá a l’Institut, ho enviá per cara meua. 
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Passat les vuyt hem pres redòs a la fonda i mes vespret mos ne som 

anats a donar part a la nit. 

 

 

Dia 6 (novembre) 

S’acaba l’endardell lexicogràfich a Xàtiva 

 

Mn. Sastre palluca mots xativenchs de coses de la casa ab D. Josep 

Pérez i Codina de les nou fins passat les dotze i en roman contentíssim. 

En Moll se’n va a veure un ferrer, Mtre. Avelí Sànchez, Mtre. Macià, un 

corretger, i lo M. I. Mn. Pascual Terol, que li diuen una partida de mots de 

llurs oficis i el derrer n’hi diu de l’ofici de teixidor i d’espardenyer. Jo 

m’estich de les nou fins a les dotze an el Sindicat Catòlich Agrari, a on un 

tal Antoni Pascual i Miralles, llaurador; nadiu de Llocnou d’en Fenollet, a 

una horeta de Xàtiva, un altre llaurador, Rafel Morant i Albert, de Xàtiva, 

un altre llaurador de Novelè, a un quartet de assí, que ha nom Miquel 

Reig i Climent, me diuen els mots referents a cereals i llegums que s’usen 

a Xàtiva; els mots de fems, femar i adobar les terres reguívoles i les que 

no ho son i tots els mots de segar, batre i embotigar cereals i llegum. A 

les dotze ab En Rafel Morant mos n’anam jo a ca un llaurador i propietari, 

D. Vicent Julià i Miralles [309], per veure un jou de bous. Mos ne mostra 

un de tirar a carro i un de llaurar, i llavò una camella (mitx jou) que 

serveix per junyir un bou devant el parell a fi de que els tres bous tirin 

mes fort. En Moll dibuixa els dos jous sencers i jo el mitx i llavò demanam 

an el boldró de circunstants que mos enrevolten, tots els noms de les 

pesses d’un carro de bous d’un tal Josep Guerrero i Vicedo, bover 

(carreter de bous), i d’un carro d’animals de peu redó, que tenim devant. 

Aquella gent baden uns ulls com uns platets i n’están esglayats de veure 

que un capellà i un senyoret dibuixen i demanen aquelles coses, que ells 

consideren lo mes despreciable i indigne de que negú elze dibuix ni elze 

escriga. Les mostram llavò els dibuixos de les eynes de llauransa que hem 

fets per tot Catalunya i Reyne de València, i aquella gent se’n fa creus. A 
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les hores per lo que puga esser mos n’anam a dinar. Dinats, mos 

espitxam tots tres an el mateix Sindicat Catòlich Agrari. Hi compareixen 

aquells llauradors del dematí i el Sr. President del Sindicat ab el Secretari, 

un tal Roc Ruiz i Manresa i En Francesc Pelejero i Tudela. Aquest diu a 

Mn. Sastre tot el vocabulari del sistema i organisació de regar la terra ab 

l’aygua del riu, que funciona a Xàtiva i una partida mes de paraules 

connexes ab això. En Moll ab un parell d’aquells pagesos, el President i el 

Secretari completa la bolitxada de noms dels fruytals i animals de ploma 

d’orta i marjal que hi ha devers Xàtiva, i jo palluch vocabulari de totes les 

castes d’hortalissa que fan per assí i hi trop noms curiosíssims, molts 

d’ells consemblants an els que empren els hortolans de Mallorca. A les set 

i busques, considerant moralment acabada l’enquesta, retem mil mercès 

an aquella bona gent que tan bon costat mos ha fet en tal enquesta, 

especialment els Srs. President i Secretari del Sindicat Catòlich Agrícola i 

el Contador de l’Hospital, Sr. Perez i Codina, i lo M. I. Sr. Abat de la 

Col�legiata, que tant i tant mos han aydat i favorits. De tots prenim 

comiat, i mos esquitxam a la fonda, per donarhi mes vespret part a la nit. 

 

 

Dia 7 (novembre) 

Cap a Alcoi, a on comensam l’enquesta 

 

Deym missa dematinet i a les vuyt i mitja pujam an el tren que ve de 

València i mos ha de dur a Alcoi, resultant que, ab aquell tren van també 

cap a l’Uixola d’Alcoi [310] els grans amichs de l’Obra del Diccionari i 

meus, els Exms. Srs. Comtes de Ròtova ab son fill D. Ramon Rovira i 

Orlandis. Ab ells arribam a Alcoi i mos ne menen a l’Uixola, suntuosa 

masia, a on passen llargues temporades, i mos hi instalen, tractantmos 

come papes, posant a les nostres ordes tota la gent llauradora i de servici 

que allà tenen, per ferhi l’enquesta i tot quant mos passi per l’escudeller. 

Hi trobam un altre amich nostre ben coral, Mn. Tomàs Miró, cunyat 

d’aquell altre gran amich que teniem aquí, D. Rafel Cantó i Llopis, lo mes 
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entusiasta i fervent amador de la llengua valenciana que háguem conegut 

i que fa anys el Bon Jesús el s’en dugué, sens dupte per premiarli les 

seues moltes de virtuts i bones obres de que havia teixida la seua vida. 

Anam a visitar la seua honorable familia, que mos umpl d’atencions i 

oferiments, i rendim llavó homenatge an el Rt. Mn. Escrivà, Retor 

Arxipreste d’Alcoi, que mos reb ab els brassos uberts i mos fa mil 

oferiments. Tornarn a l’Uixola, i organisam l’enquesta per rompre el foch. 

Mos presenten els Srs. Contes tots aquests llauradors: Maria del Remei 

Jordà i Castelló, Enriqueta, Maria del Remei i Consol Santonja Jordà, Joan 

Santonja i Pastrana, Vicent Gadea i Garcia, Miquel Jordà Aznar, Francesc 

Santonja i Jordà, tots nadius de per assí. Mn. Sastre fa ab aqueixes 

llauradores (pageses) les seccions de bugada, vestits de dones i d’homes, 

menudall dels infants i altres mots per l’estil. En Moll ab els llauradors 

pelluca el vocabulari de pomeres, pereres, mangraners, albercoquers, 

cirers, figueres, raims. Jo prench per conte meu En Pere Jordà i Castelló, 

de Benifallim i envestim les seccions de la terra com element de vida per 

l’home, aplegant els mots referents a boschs, aixares (garrigues), tossals, 

munts, penyes, roques, pedres, cudols, cantals, les costes de la terra, 

camins, aladre (aratrum), corrals de cases de vila i de muntanya. —Com 

mos, ne temem, toquen les nou, i suspenem les hostilidats fins demà 

dematí. ¿Que me’n direu? Ell enllestim les feynes que encara mos 

quedaven, i ¡tutup! quiscú demunt lo seu llit i ¡fins demá dematí, si Deu 

ho vol i Maria! 

 

 

Dia 8 (novembre) 

Pitja a les totes an el dialecte alcoyà i an el d’Ador (Gandia) 

 

Mn. Sastre ab Mn. Tomàs Miró ha replegats mots a betzef de les 

festes relligioses d’Alcoi, que n’hi ha tantes i [311] tan solemnes. Ab En 

Moll mos som presentats an el Col�legi que tenen a Alcoi les Monges de 

Sant Vicent de Paül, i la Rda. Professora Sor Maria Brieva ha posades a la 
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nostra disposició totes aqueixes minyonetes: Elisa Llopis i Company de 9 

anys, Laura Miró i Durà de 8, Lluïsa Terol i Gonzalez d’11, Victòria Jordà i 

Agulló de 7; Roseta Peydro Penarrubias de 9; Elvira Sans i Domènech de 

9; Pauleta San José i González de 12; Maria del Milacre Camilleri i Cambra 

de 9, Amanda Valls i Pérez de 8, i Anneta Terol i Gonzàlez de 7. 

N’hem fets dos boldrons: un p’En Moll i un per mi. An En Moll 

aquelles pitxorines li han dit un bell enfilall de jochs infantils prou 

interessants, i ab la relació que n’hi han feta ha poguda estudiar la 

fonètica alcoyana. El meu estol m’ha dits els noms dels dies de la 

setmana i dels mesos, i llavò m’han contat fins a mil. Resulta que assí els 

minyonets i minyonetes, quant comensen a contar, conten també per 

vints, i aixi diuen 20 i 9, 20 i 10, 20 i 11, 20 i 12, etc., 20 i 18, 20 i 19, 20 

i 20, vint vint i u, vint vint i dos. Aquí ja son pochs que hi arriben, perque 

els mes grandets i els mes grandassos se’n riuen de tal casta de contar, i 

elze corretgeixen i fins elze fan ofertes de bastó i els pobrets ho deixen 

córrer. Llavò me diuen aquelles infantes els noms de les festes anyals i 

les costums de les mateixes, desde la festa dels Reixos (Reys) fins a les 

Provessons de Setmana Santa, Mones de Pasqua i tota la tracalada de 

gent que afiquen aquí dins el Belem, desde el perotets fins an el tiriziti 

(figuretes de fust molt xaravel�les que se balluguen una cosa de no dir 

per un enginy que dona moviment an el betlem, fent anar fora corda la 

gent menuda). Arribam a les dotze a l’Uixola, i hi trobam un tal Francesc 

Puig i Morant, maser(o)5 dels Srs. Comtes de Ròtova, nadiu i habitador 

d’Ador, a una hora de Gandia, llaurador entès de lo mes en totes les 

coses de la llauransa, coses casolanes de la regió de Gandia, una de les 

mes típiques del Reyne de València. Ab En Moll mos posam a preguntarli 

coses de la llauransa, sobretot ferraments (eynes) i arreus de cuyna, 

mostrantlos hi dibuixats. Ell los se mira, i si son a Ador, ens diu el nom 

que allà tenen, i nosaltres zas! zas! a apuntarho. Així mos passam fins a 

les dues, que mos n’anam a dinar. El decapvespre i la vel�lada Mn. Sastre 

ab Mn. Tomàs Miró replega vocabulari de festes relligioses i de costums 
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d’Alcoi i distribu[312]ció interior i esterior de la casa, i de les set fins a les 

nou tres filles del maser de l’Uixola (Enriqueta, Maria del Remei i Consol) 

li diuen els mots referents a aviram i un raig de tonades populars i 

n’anota una, la del batre que sembla ben interessant. En Moll i jo seguim 

replegant vocabulari agrícola que mos diuen el Masser d’assí Joan 

Santonja i sos fills del sembrar, creixensa i malalties del blat, i segar i 

batre i llavò animals salvatges i de ploma relacionats directament ab la 

vida casolana i llavó els animalons i animalonets que mes hi tenen que 

veure. —Ab això se fan les nou, enllestim les feynes que eren del cas i 

mos n’anam a geure. I bona nit tots plegats. 

 

 

Dia 9 (novembre) 

Segueix l’endardell dels dialectes de Alcoi i d’Ador. —Espipellades 

an el dialecte de Benifallim 

 

De les nou fins a las deu replegam ab En Moll mots de coses de casa, 

que mos diuen la dona i les filles del Mitger de l’Uixola. Se presenten 

Mtre. Enric Segura, ferrer, i son germá Rossend, fuster; i En Moll en 

replega els mots mes típichs de llurs respectius oficis. A les deu prenim 

per conte nostre aquell llaurador d’Ador, Francesc Puig i Morant i el tenim 

embragat fins a les dues i de les quatre fins a les sis dientmos el 

vocabulari de regar, hortalissa, llegums, fruytes, amel�lers, noms de 

mesos i dies de la setmana, bestiar de llana, modo de fer el formatge, 

noms de les parts del cos, aucells, insectes i animals selvatges, noms dels 

ferraments de llaurar i cavar la terra, sembrarla, cuydar el sembrat i els 

arbres, fems, femades, cereals, segar, batre, aviram, porquim. Aquest 

Puig i Morant resulta valentíssim i molt desembarassat, puix mos dona 

raó a tots, i ab tot lo que mos diu mos hem d’afanyar ferm per poderlo 

seguir. Ab ell hem feta mes de la mitat de l’enquesta que ens calia fer a 

Gandia. 

                                                                                                                                                        
5 Entre parèntesis a l’original. 
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Mn. Sastre ha tengut prou que fer tot lo dia recullint vocabulari 

alcoyà de boca de Mn. Tomàs Miró, que, si ès un poeta esquisit, ès encara 

mes coneixedor a fondo del dialecte d’Alcoi, tan notable entre tots els 

dialectes valencians. De vel�lada ha replegats mots de coses de casa i una 

partida de cansons i tonades populars d’assí, ben riques de vocabulari. —

De devers les set fins a les nou del vespre En Pere Jordá i Castelló me diu 

el vocabulari agrí[313]cola d’Alcoi i Benifallim, tan estès com el d’Ador 

que En Puig i Morant m’acaba de dir. 

Ab això hem tallats caps, i llests de totes les feynes que ens 

quedaven, mos ne som anats a posar els ossos de pla. 

 

 

Dia 10 (novembre) 

Segueix l’enquesta a Alcoi, embirmada ferm 

 

Mn. Sastre se passa tot lo dematí i decapvespre registrant un bell 

paquet de llistes de mots: frases d’Alcoi, que ens ha duytes Mn. Tomàs 

Miró, donantlesmos de part de la senyora de D. Rafel Cantó i Llopis, al cel 

sia. Es la feyna de tota la vida de dit senyor, que la consagrá tota a Deu, 

a la seua familia i a la llengua valenciana. Mn. Sastre ha passada la vista 

per aquelles llistes per si hi havía res que calgués fer esplicar a una 

persona tan entesa en llengua alcoyana com Mn. Tomàs Miró, que hi 

afegeix encara un enfilall de coses mes. 

Ab En Moll mos espitxam a Alcoi a las vuyt i mitja, tornantne a les 

dotze i busques, i a les tres i mitja repetim l’eixida fins que en regressam, 

fosca negra. A Alcoi replegam els mots mes típichs de l’ofici de corretger, 

que ens diu Mtre. Francesc Ferri i Espí, alcoyà, de tal ofici; i de l’ofici 

d’obrer (castellà albañil) que ens diu un Fadrí, nadiu de Castalla, entre 

Biar i Ibi, que fa vint anys que ès a Alcoi, el qual ens dona les fites ben 

netes del vocabulari de la construcció. Visitam llavò les Escoles de l’Ave-

Maria, i ens reben beníssim els professors Mn. Rafel Monllor, D. Antoni 

Llopis i Grossalbes, D.ª Encarnació Monllor i D.ª Maria del Remei Vidal, 
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que posen a la nostra disposició totes aqueixes unidats: Joaquim Grau i 

Rico de 13 anys, Joan Gironés i Abat de 10, Rafel Talents i Llazer d’11, 

Francesc Ortells i Soler de 10, Josep Sanz i Torres de 13, Josep Blanquer i 

Miralles de 10, Agustí Martínez i Gregori de 15, Enric Ibàñez i Gadea de 8, 

Josep Colomina i Servera de 12, Antoni Reig i Pérez de 10, Isidre 

Sampera i Vicedo de 10, Josep Blanes i Banyó de 8, Antoni Martínez de 9, 

Miquel Soler i Miró de 10, els quals mos han dits un bell enfilall de mots 

alcoyans d’allò mes interessants per la fonètica i la morfologia de la 

nostra llengua. 

S’ès fet tart, hem enllestides les feynes que ens quedaven, i ¡cap a 

geure manca gent! [314] 

 

 

Dia 11 (novembre) 

Mes endardell del dialecte alcoyà i del de Almudaina. —Cap a 

Gandia 

 

Mn. Sastre ha seguit fent vocabulari alcoyà ab Mn. Tomàs Miró, que 

ès una vertadera especialidat de tal dialecte. Ara En Moll i jo hem pres per 

conte nostre, primer el Mitger de l’Uixola, recullintne tots els mots del 

carro, jou, albarda, albardó, que En Moll i jo hem dibuixats; i llavò hem 

embarriolat un guardia rural d’assí, Pascual Domínguez i Massanet, nadiu 

d’Almudaina, vileta entre Cocentaina i Vall de Gallinera: exemplar notable 

de «llauraor» valencià, que conserva com pochs moltes modalidats 

llinguístiques de l’antich valenciá, que coincideixen ab certes modalidats 

balears, que en lloch de Catalunya ni del Reyne de València haviem 

trobades, com som els diminutius -ingo, -inga (v. gr. homeningo, 

doninga), i -eu, -ewa (v. gr. clarosseu [una mica clar] < clarós < clar; 

verdusseu [una mica vert] < verdós < vert; negrusseu [una mica negre] 

<negrós < negre, etc.), i una partida de coses mes que no retrech per no 

allargar massa, però que figurarán en la Gramática que fa tants d’anys 

que prepar, si Deu ho vol i Maria. Ab aquest bo d’home hem fetes una 
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partida de seccions, fins que s’ès posat a dirme els mots de la prensa 

d’oli. Se posa a esplicarme una pessa que li diuen el gat. Jo no comprenia 

la seua esplicació. Li demán si a Alcoi n’hi ha cap de prensa d’aqueixes. 

Me diu que sí. Li propòs d’anarla a veure, i a l’acte mos posam les cames 

al coll i ¡cap an el Mas d’Ansenal! uns vint minuts lluny de l’Uixola, a on 

mos han mostrades dues prenses per falta d’una i totes les coses de 

l’almássera (tafona) o oficina de fer oli, prenint bona nota de tot quant 

ens ha dit el caser(o)6 de dit mas, Salvador Cascan i Santa Maria, 

almasserer d’allà, molt amatent i xaravel�lo. Es venguda també una tal 

Brígida, masera de l’honorable Sra. D.ª Joaquima Rovira, germana del Sr. 

Comte de Ròtova, que ha dats a Mn. Sastre una bona ambosta de mots 

sobre robes antigues d’Alcoi i altres coses. —Ab això donam per acabada 

l’enquesta del dialecte alcoyà. Es la tercera volta que som vengut a 

estudiarlo: vinguí l’any 1901 i l’any 1910; però may m’hi era aturat tant 

com aquest pich. 

Arribada l’hora d’espitxarmos d’Alcoi, hem donades milions de 

gràcies als Exms. Srs. Comtes de Ròtova i a son fill Ramon per lo 

beníssim que mos han tractats tots aquests [285] dies que mos han 

tenguts en llur magnànima company[i]a. I hem pres el tren cap a Gandia, 

a on som arribats a les nou i busques; i, llests ja de totes feynes, hem fet 

com que anarmosne a geure. 

 

 

Dia 12 (novembre) 

Enquesta del dialecte gandiá 

 

Venguí a estudiar aquest dialecte l’any 1901, l’any 1902, l’any 1918 i 

ara. Sempre m’hi som campat de primera. 

Misses dites i desdejunats a ca’ls Jesuites (antich palau dels Duchs de 

Gandia, avuy Noviciat de la Companyia), el Rt. P. Saderra per comissió 

del Rt. P. Rector, P. Jesús Josep Iglesias, ens acompanya an el col�legi 

                                                 
6 Entre parèntesis a l’original. 
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que les Monges Carmelites tenen aquí. Esplicam a la Rda. Mare Superiora 

el pla del nostre Diccionari i l’enquesta que solem fer an els col�legis de 

Minyonetes sobre jochs infantils i altres coses llingüístiques que sol sebre 

la gent tenral, i presenta an En Moll tot aquest estol de pitxorines: Carme 

Beltran i Part de 14 anys, Marina Canet i Xàfer de 13, Roseta Donderis i 

Pastor de 16, Maria dels Desemparats Malonda i Arsís de 12, Concepció 

Ibàñez i Borradà de 13, Maria Domingo i Abarbes de 13, Maria dels 

Desamparats Company i Navarro de 12, Maria Ferri i Banyuls de 11, Maria 

de la Consolació Gimeno i Esteva de 13, Pepeta Palmer i Semper de 12, 

Maria dels Desamparats Miret i Miret de 10, Maria dels Desamparats Jordà 

i Redondo de 13, Pepeta Ferrer i Domenech de 10, Agneta Balbastre i 

Cucarella de 13, Elisabet Rigal i Aparisi de 12, Teresa Juan i Garcia de 12, 

Lluïsa Domenech i Llopis de 9, Elisabet Lluch i Pallarés de 14, les quals 

diuen an En Moll vint i vuyt jochs infantils i llavó els noms de tots els 

arreus de casa, cuyna i rebost, dels animalons i animalonets, animals de 

ploma grossos i petits, animals selvatges, peres, pomes, taronges, figues, 

prunes, mores, castanyes, anous, atmel�les, kereilles (patates), naps, 

cols, xerebies, flori-cols, lletugues, andívies, ancisam, rávens, zafanòries, 

magallons (garbayons), llentilles, sigrons, fesols, faves, garrofes, raims, 

carabasses, olives, llimes (llimones), ambercochs, magranes, cireres, 

guixes, pavies, codonys, alborsos, albargines, carxofes, dacsa, blat, arròs, 

gallinam, gossos i gats. Per replegar tota aquesta tracalada de mots no 

han bastat les tres hores del dematí, sino que s’hi han hagut de pegar de 

les tres fins prop de les set. I lo célebre [316] era el gust i delit ab que 

aquell estol de galanxones aguantaven la mestra, no parant may de dir 

mots an En Moll, que cuydava estellarse escriu qui escriu, al mitx dels 

esclafits de rialles que feya aquell minyonim, de veure que els escrivien 

totes aquelles coses, que may havien somiat que poguessen tenir tal 

importància. 

Com hem hagut deixat En Moll an el col�legi de les Monges 

Carmelites, li envelam ab Mn. Sastre an el col�legi de Pares Escolapis, que 

mos proporcionen tots aquests minyons: Carles Pomares i Bernabeu d’11 
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anys, Vicent Climent Lloret d’11, Josep Minyana de 10, els quals diuen a 

Mn. Sastre mots de totes les seccions de que ell se cuyda (vida relligiosa, 

temporal i casolana i seccions de la casa per dedins i per defora). Així 

passa tot lo dematí i tot lo de-capvespre. Jo prench per conte meu 

aquests altres, Joan Batista Moll i Morató de 10 anys, nadiu de l’Alqueria 

de la Comtessa, Joaquim Bellver i Mollà de 9, de Gandia, Josep Borrull i 

Ferrer, Josep Maria Garcia i Borrull, Ricard Quílez i Pellisser d’11 anys, 

Josep Albinyana de 16, Josep Gras de 14, Antoni Sánchez i Telda de 14, 

tots de Gandia, els quals me diuen tot un esbart de mots gandians i 

alguns intensius d’allò mes interessant. Hora baixa el Rt. P. Saderra me 

acompanya a ca-un tal Francés Robiols i Castelló, de 63 anys, llaurador 

de tota la vida, que crida un amich seu, un tal Manuel Mayor i Esteve de 

71 any, llaurador també, tots dos de Gandia, els quals me diuen els mots 

de l’art de conrar la terra, desde el primer cop que hi peguen per 

prepararla i ferla produir, fins a segar i batre el blat. A les set i busques 

posam forqueta. 

Aplegats a la fonda a les vuyt, enllestim les feynes que ens 

quedaven, i mos n’anam a veure la mula blanca, i ¡bona nit tots plegats! 

Els Rts. Pares Escolapis avuy mos han volguts a dinar, i hem feta ab 

ells una conversada ben llargaruda i ben coral. Grans mercés a tots i 

especialment al Rt. P. Francesc Gascon, Rector. 

 

 

Dia 13 (novembre) 

Mes rametxades an el dialecte gandiá. —Cap a Pego manca gent 

 

Mn. Sastre se passa tot lo dematí i part del capvespre ab En Josep 

Albinyana pellucantne mots gandians de diferents seccions que li tenim 

comanades, especialment del ram de pastar, enfornar, rentar i fer 

bugada. —En Moll [317] an el col�legi dels Escolapis replega mots de 

jochs infantils i d’altres seccions del Questionari, que li diuen els minyons: 

Ramon Perelló i Peyró de 10 anys, Vicent Ferrer i Tormo de 10, Josep 
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Moragues i Gomar de 12, Frederic Mayor i Piera de 12, Joan Fort i Vidal 

d’11, Joaquim Jimeno i Albinyana d’11, Rafel Florez i Alario d’11, Francés 

Belda i Galiana de 10. 

Ara jo li estrench a ca’n Robiols a on ve son amich En Mayor i Esteve, 

que me diuen els noms dels ferraments agrícoles, que jo los present 

dibuixats, i llavò els mots de la cènia de fusta, que assí encara n’hi ha 

qualcuna El Rt. P. Jesús Josep Iglesias m’ha volgut a dinar ab la Rda. 

Comunidat del Noviciat, que avuy celebraven la festa de Sant Estanislau 

de Kostka, Patró dels Novicis. Un novici mallorquí, Germà Bonet, antich 

deixeble meu d’Història de Mallorca en el nostre Seminari, s’ha deixat 

caure al temps del dinar un sermonet de pinyol vermell sobre el Sant del 

Dia, avuy tan solemnement festetjat an aquesta Santa Casa. El P. Rector i 

els demés Pares han demostrat interessarse vivament per l’Obra del 

Diccionari, fent vots ben fervents perque capiti be. Amen. —Assí ens ha 

comparegut de València En Josep M. Macià i Llompart per 

acompanyarmos a Sanet demà. Mos som despedits de tan bons Pares 

agraintlos de tot cor el costat que mos han fet en la enquesta 

lexicogràfica que assí hem duyta a cap. Lo mateix agraiment hem 

manifestat i tenim ben ardent dins el cor envers del Rt. P. Rector dels 

Escolapis i els altres Pares súbdits seus, que tan magnànims se son 

demostrats per la nostra Obra. 

A las set prenim el tren cap a Oliva, i a Oliva l’automòvil cap a Pego. 

Per passar dues hores de distància han hagut de posar aygua a 

l’automòvil quatre o cinch vegades, de sorrer que anava. El passatgers hi 

estávem mes atepits que arengades. Ens ha rebuts el nostre bon amich i 

colaborador Mn. Bernadí Sastre, Vicari d’assí fa 25 anys. Hem compostes 

les vases per empendre demà matí l’enquesta. —Es la segona vegada que 

vench a Pego per estudiar la llengua pegolina. ja hi vinguí l’any 1918. 

[318] 

 

 

Dia 14 (novembre) 
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Enquesta a Pego. —Cap a Sanet a on comensam l’endardell 

lexicogràfich 

 

Mn. Sastre a les vuyt i busques s’ès constituit el Convent de Pares 

Franciscans d’assí i hi ha trobat un hortolá, tan amatent, un tal Vicent 

Espinós Martí, que li ha dits els noms mes típichs del rentar, pastar i 

abres fruytals que tenen els frares dins l’hort, en lo qual ha passat tot lo 

dematí. Ab En Moll i Mn. Bernadí Sastre li envelam an el col�legi de les 

Monges Franciscanes. —Esplicam a la Rda. Mare Superiora l’objecte de la 

nostra enquesta, i a l’acte posa a la nostra disposició totes aquestes 

minyonetes: Pilar Miralles i Miralles de 14 anys, Pilar Saez i Oltra de 14, 

Encarnació Martínez i Amengual de 13, Teresa Salort i Gregori d’11, 

Angeleta Peris i Penyalba de 15, Roseta Ortolà i Abat de 15, Maria Rosina 

i Morell d’11, Càndida Sastre i Ortiz, Pilar Ortolà i Nadal d’11, Angeleta 

Ferrandis i Gelabert d’11, Roseta Peris i Penyalba de 14, Carme Moll i 

Femenia de 15, Carme Ortolà i Nadal de 13, Roseta Caselles i Garcia de 

12, Elisabet Vayà i Martínez d’11, les quals se son arremolinades entorn 

d’En Moll i ja son estades partides a dirli jochs infantils. —N’hi han dits 

vint i cinch, i llavò cansons populars antigues i noms d’aucells, animalons 

i animalonets. A les onze i quart les ha deixades En Moll perque a es onze 

i mitja mos n’havíem d’anar a Sanet. 

Deixat En Moll an el col�legi de les Franciscanes, hem visitat el 

Convent dels Franciscans, saludant lo Mt. Rt. P. Guardià (Fr. Josep Maria 

Gisbert), que ens ha oferits els minyonets de l’escola que tenen i tots els 

Pares de la Comunidat per fer enquesta ab tots ells: oferiment que li hem 

acceptat i que contam aprofitar. Del convent som anats a la Abadia a 

rendir homenatge a l’Autoridat Parroquial tan dignament representada en 

la persona del Rt. Mn. Jacinto Grau i Magraner, Retor de Pego, 

condeixeble i amich íntim del Rdm. Sr. Dr. D. Rigobert Domènech, Bisbe 

de Mallorca. El Rt. Sr. Retor m’umpl d’atencions i de oferiments, i a les 

hores ab Mn. Bernadí Sastre i una germana seua envestim l’enquesta 

lexicogràfica sobre la terra com element de vida per l’home, estudiant 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 249

tota la preparació que hi fan per sembrarhi i plantarhi, tot el ram de 

femades i adops i castes de cereals i una partida de coses [319] de la 

casa i en dibuix unes quantes característiques de Pego. 

Ab això se fan les onze i mitja. Una tartaneta que hem llogada de 

bon matí, mos n’havia de dur a Sanet. Espera qui espera que vengués, 

anam a veure com ès que no ve resulta que se’n ès anada devers les vuyt 

i no ès tornada ni noves. Resolem d’anarmosne ab una diligència que ix 

d’assí. Mos n’anam a dinar ab quatre grapades. Mentres dinavem ve un 

correu a dirmos que la bona de tartaneta estava a punt per partir. 

Acabam de dinar i ¡cap a dir a la diligència que no mos esperi! Quant torn 

de dirho, me trop que ès vengut un altre correu a dir que no confiem de 

la tartaneta perque no saben per on para. Aquí l’amo de la fonda se’n va 

a cercarne una altra; la troba i partim cap a Sanet, a on arribam devers 

les tres, tot travessant per Sagra, el Ràfol d’Almúnia i Benimeli, que ab 

Sanet fan un boldró de viletes, a deu minuts una de l’altre, fent totes 

quatre una sola parròquia. A Sanet trobam els parents d’En Josep M. 

Macià i Llompart, la mare del qual ès de Sanet. Ens acobitia a ca-seua D.ª 

Maria Josefa Llompart i Sena, tia d’En Josep M. Son germá D. Antoni i son 

cosí Simeon Mut i Gadea, se posen tot d’una a la nostra disposició i 

emprenem ab ells les seccions de conrar la terra, espinzellantme totes les 

operacions que aquí s’estilen desde lo rabassar i tonyar fins a deixar el 

blat a punt de segar. Ab això se fan les set, i mos ne anam an el nostre 

hostatge, i trobam Mn. Sastre que ab Na Rosa Ruiz i Sendra, criada del 

Rt. Sr. Vicari d’assí (Mn. Ismael Ferrer) i llavò ab el mateix Vicari s’ès 

sabut enginyat per aglapir els mots de casi totes les seccions que li tench 

comanades. 

I ¿que hem fet a les hores? Hem enllestides les feynes que encara hi 

havia, i mos ne som anats a geure. 

 

 

 

 



© Maria-Pilar Perea per l’edició, 2011. 250

Dia 15 (novembre) 

Segueix l’enquesta del dialecte de Sanet. —¡Quin atentat que ès 

predicar en castellà an el poble valencià! 

 

Mn. Sastre encara ha tenguda una mica de feyna par acabar les 

seccions que li tenim comanades ab el senyor Vicari i sa criada. —Ara ab 

En Moll mos ne som anats a ca-D. Simeon Mut, a on la seua dona i una 

filla seua mos han dits els mots del pastar i enfornar i coses de la cuyna. 

Mos n’anam llavò a l’escola nacional de D. Lluís Martínez i Díaz [320], 

l’única que hi ha assí del setembre ensá i que ès de minyones i minyons 

per falta de remeys. Li esplicam la nostra cosa llingüística. Se’n fa 

càrrech, i posa a la nostra disposició tota l’escola. Primer mos fa pendre 

cafè, i llavò entorn d’En Moll s’arremolinen totes eixes minyonetes: 

Celestina Amengual i Llompart d’11 anys, Elvira Mut i Mut d’11, Roseta 

Mut i Vives d’11, Josefa Albinyana i Ballester d’11, Maria Amengual i 

Gadea de 13, Maria Part i Mut de 13, Dolors Gadea i Garcia de 10, le 

quals han dits an En Moll vint i quatre jochs infantils i unes quantes de 

cansonetes, i llavò tot un enfilall de diminutius de lo mes pintoresch. 

Ventassí unes quantes mostres: Llengua > llengüeta > Llengüewa > 

llengwèu > llengwiwa > llengwiu > llengwinga > llengwatiwa > 

llenguetewa > llengwetinga — Dent: dentot > dentota > dentarro > 

dentarra > dentol > dentola > dentarrot > dentolarro > dentolarra. S’hi 

han pegat fins a les dotze. A les dues hi ès tornat En Moll i l’han 

enrevoltat tots aquests minyons: Gabriel Amengual i Carrió de 10 anys, 

Josep Mut i Ferrando de 9, En Batista Domènech i Mut de 12, Melcion Mut 

i Gavilà de 10, Rafel Minyana i Mas de 8, Joaquim Mut i Mut d’11, Lleonart 

Mut i Amengual de 8. Se posen a dirli jochs i jochs i ell escriu qui escriu. 

N’hi han dits devers catorze i llavò ¡venguen noms d’animals selvatges i 

animals de ploma mes relacionats ab la vida casolana! Ab aixo també son 

sortits un enfilall d’intensius (aumentatius i diminutius) de lo mes 

xaravel�lo i interessant per la nostra morfologia. S’ès fet hora de tancar 

l’escola (les cinch). Se despedeix En Moll del Sr. Mestre, i indica a alguns 
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d’aquells xabalets si voldrán venir an el nostre hostatge per continuarhi la 

pellucadissa de mots i formes gramaticals. ¡Bona les ha dita! Tots han 

comparegut tot d’una, seguint la calabruixada de mots i frases, que En 

Moll s’hi veya en feynes per escriure tot lo que li cridava l’atenció. Lo bo 

ès estat que altres minyons i minyones, com han sabut això, compareixen 

també an el nostre hostatge (n’han compareguts una vintena) i allá venga 

tots a dir mots i mots. Tant s’hi son encalentits que han comensat a 

disputar sobre els mots i la manera de dirlos, rientse’n uns dels altres, 

que han arribat a repartirse nesples, castanyes, serves, xisclets i demés 

recapte per l’estil. Algunes minyonetes fins se son escambuixades. 

Sobretot han armat un tatabastaix i un marruell [321] de los cent mil 

dimonis cucarells, i no hi hagut altre remey que arruixarlos cap a Sanet 

(la nostra casa es a fora vila). M’ha sabut greu d’aquest final tan 

borrascós, per la digníssima senyora que tan mos honra donantmos 

posada. —Ara jo, tot d’una de dinar li envel cap a una almàssera (tafona), 

que ha resultat esser de D. Ovidi Mut. Me’n hi entr sensa conèixer negú i 

me pos a demanar an als almasserers els noms de les coses. Me deyen 

aquells noms ab visible estranyesa de que jo els ho demanás. Llavó els he 

esplicat com era que ho demanava, per fer el diccionari de la Llengua 

Valenciana, i ells m’han confessat que m’havien pres per un investigador 

del Ministeri d’Hisenda que hi anava per pujarlos la patent (contribució 

industrial). Havia notat jo que, mentres apuntava els noms que ells me 

deyen, ès vengut un senyor que no ha dit res, sino que se mirava la feta, 

i mes tart l’he vist a ca un altre senyor i m’ha contat que aquells 

almasserers, com han vist que jo elze demanava les coses de l’almàssera 

i, les apuntava, n’hi han enviat un per que hi vengués perque hi havia un 

flare (frare) que s’era presentat a l’almàssera i elze demanava totes les 

coses i elze apuntava, lo qual elze feya molt de mal de ventre. M’ha dit tal 

senyor, que resulta ser el Metge de Sanet, que, com m’ha hagut sentit i 

jo me’n som anat, ha dit an aquells almasserers que estiguessen tranquils 

de mi, que cap mal los pervendria de tot quant jo havia escrit. El senyor a 

la casa del qual he vist jo el Metge, ès D. Pasqual Merita i Sala, cavaller 
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valenciá que posseeix lo magnífich casal de l’antiga Senyoria de Sanet i 

els Negrals, a on he passat casi tot lo cap vespre i la vel�lada ab En 

Simeon Mut, D. Pasqual, un fill i un amich seu i lo Rt. Sr. Vicari de Sanet: 

tots els quals no han parat gens de dirme mots sanetenchs i d’altres 

endrets del territori valencià, referents a eynes de conrar la terra i a coses 

de casa. 

Mn. Sastre, havent acabades les seues seccions, després de dinar li 

ha envelat a peu cap a Pego a continuarhi l’enquesta que ahir dematí hi 

comensá. 

Tot sopant D.ª Maria Josefa Llompart mos ha contat els conflictes 

que hi ha a Sanet entre el Sr. Mestre d’Escola i els minyons que hi van, 

perque no s’entenen. El Sr. Mestre, andalús, no entén els minyons 

valencians, i els minyons nos entenen el Mestre i devegades hi poden 

llogar cadiretes. [322] 

Aquí crit l’atenció sobre l’errada feresta que ès predicar an el Reyne 

de València en castellà. Si els minyons de Sanet no entenen el Sr. Mestre 

perque elze parla en castellá, ¿com han d’entendre els sermons que les 

prediquen a l’esglèsia, invariablement en castellà? Els valencians, sempre 

que los convé, diuen que entenen el castellà; ara si no les convé, diuen 

que no l’entenen. I com demunt la trona han de dir tantes de coses que 

contrarien i disgusten l’animalis homo, digaume ¿que ha de succeir ab la 

predicació en castellá dins el Reyne de València? Si el poble de per tot 

arreu, comensant p’el valencià, té tanta de dificultat per entendre les 

coses de la Relligió, sobre tot aquelles que li contrarien les passions, ¿que 

ha de treure en net el poble valencià dels sermons que li fan en castellá? 

Si fins en valencià ès tan mal de fer donarlos a entendre les coses divines 

¿què han de fer si les ho diuen en castellà? Si ès evident de tota evidència 

que sempre les entendrien mes en valencià que no en castellá, ¿com no 

han de perdre el temps miserablement els predicadors predicant en 

castellá a la gent de llengua valenciana, que may parlen mes que en 

valenciá i que no mes entenen a redols el castellá? 
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Ja valdria la pena de que s’hi fixassen ab això tots aquells de qui 

dependeix tal estat anormalíssim de coses. 

 

 

16 (novembre) 

S’acaba l’enquesta a Sanet i ¡cap a refermarla devers Pego! 

 

En Moll dibuixa uns anganells (de fusta) per portar cabassos demunt 

l’albarda, uns awiaders d’espart, de tres cabassos sensa cul per banda per 

portar cánters d’áwia, i una cassa d’enreixat de fil ferro per escaldar 

pansa, de D.ª Maria Josepa Llompart. Mentres tant devall jo a Sanet i D.ª 

Concepció Rovira de Mut me diu els mots de la bugada i de l’aviram. Una 

tal Josepa Gadea i Sentí i una tal Ana Ferrer i Català, veines de la Sra. 

Rovira, m’espinzellen tot el procés de la cria de cuchs de filar, donantme’n 

les fites ben netes. Llavò ab En Moll entram a una casa nova que fan, i el 

Mestre Obrer (picapedrer), Josep Mut i Domènech, ens diu els mots de 

son ofici. En Moll se’n va a dibuixar una alfàbia fenomenal (aquí en diuen 

gerra) que D. Pascual Merita té al mitx del pati de la Senyoria, i que diuen 

que ès l’única que’s conserva de les trenta que hi [323] havia a dita 

Senyoría per tenir oli. —Topam D. Pascual Merita i mos acompanya a 

l’obrador de Mtre. Salvador Ballester i Llull, ferrer, al cel sia, i el germá 

del mort, Mtre. Pere [Ballester i Llull], ens diu els mots de son ofici. Llavò 

li envelam a l’obrador de Mtre. Salvador Amengual i Perelló fuster que 

espinzella an En Moll els mots de fusteria que s’usen a Sanet, mentres jo 

li cop an el forn de Na Rosari Ferrando i Amengual, i d’ella aglapesch els 

mots capitals del forneratge. 

Ab això donam per acabada l’enquesta lexicogràfica de Sanet agraint 

de tot cor el costat que ens han fet les bones persones amunt 

anomenades, especialment D.ª Maria Josepa Llompart, que mos ha 

tenguts a casa seua i ens hi ha tractats tan be i tan be. 

A les onze i mitja hem tengut el carruatget que haviem contractat 

despuysahir, que mos ha tornats a Pego, deixantmoshi a la una. 
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Dinam i En Moll s’espitxa an el Col�legi de les Franciscanes, i ab les 

mateixes minyonetes de despuysahir segueix replegant vocabulari de 

fruytals i animalons i arreus de casa i cuyna, que duym dibuixats a 

diferents llibres, que En Moll mostra an aquella gent menuda, i consigna 

el nom que li diuen que tenen a Pego; i llavò li diuen un nou enfilall 

d’intensius que valen la barba d’un soldat. Mn. Sastre ab D. Bernadí 

acaba totes les seccions de que està encarregat. Jo me’n vaig an el 

Convent dels Pares Franciscans. Oferesch mes respectes an el M. R. P. Fr. 

Josep M. Gisbert, Guardià d’aquesta Santa Casa, i llavò he celebrada una 

entrevista ben coral ab el P. Berard Lòpez, de Beniarrés, un amich 

ferventíssim de la llengua valenciana i de l’Obra del Diccionari. M’ha donat 

un grapat de mots escaygudíssims del seu nadiu terreny, fins que l’he 

deixat per haverles ab un esbartinyol de minyons de l’escola del Convent. 

Vetassí llurs noms: Vicent Duato i Cambrils de 8 anys, Pasqual Garcia i 

Ferrando de 8, Josep Company i Sastre d’11, Àngel Garcia i Sendra de 12, 

Josep Garcia i Ferrando de 10, Josep Paretó i Escrivà de 8. Els quals me 

diuen el nom dels dies de la setmana i dels mesos i dels nombres 

cardinals, i després un bon esplet d’intensius, d’allò mes pintoresch i 

interessant per la gramàtica. —Li envel llavò a Ca D. Bernadí Sastre, qui 

me presenta un amich seu, un tal Vicent Franquesa i Pastor de 71 any, 

carboner de tota la vida, que m’espinzella ben espinzellat tot el ram [324] 

de la carboneria. Després ab D. Bernardí i un nebot seu i un veí, un tal 

Pascual Sala i Sendra, obrer (picapedrer), me diuen els noms del segar i 

batre ab totes les incidències de tals operacions, i llavò tots els 

ferraments i arreus de l’art de conrar la terra; i ab En Sala mos n’anam a 

veure Mtre. Joan Pardo i Bonhome, fuster i Mtre. Josep Garcia i Tomàs, 

ferrer, per demá poderhi anar a aglapir els mots de llurs respectius oficis. 

Devers les vuyt tots prenim redòs a la fonda, i llests de les altres 

feynes que hi havia, mos n’anam a geure, i ¡bona nit tots pegats! 
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Dia 17 (novembre) 

Segueix ben vitenca l’enquesta del dialecte de Pego 

 

Ab Mtre. Pascual Sala i Sendra i En Moll ens n’anam a l’obrador del 

ferrer Mtre. Josep Garcia i Tomàs. Hi deixam En Moll i li diuen els mots de 

l’ofici de ferrer, i uns quants llauradors que hi ha, n’hi diuen un bon raig 

de la llauransa del camp. Mentres tant ab Mtre. Sala mos entregam a 

l’almàssera de D.ª Josepa Garcia, i l’almasserer, Ramon Femenia i Anaya 

ab Mtre. Sala mateix me diuen tots els mots de la fabricació de l’oli, i 

llavò ve En Moll i dibuixa una lletgidora (un poal de llauna ample i baixet 

ab un brec ben ample, que serveix per treure l’oli del cossi, enterrat tall 

de boca just devora la prensa, a on cau l’oli que brolla del peu (pila 

d’esportins). D’assí li estrenyem cap a l’obrador del fuster Mtre. Joan 

Pardo i Bonhome, que mos diu tot amatent els mots del seu ofici. Mos 

esquitxam llavò a ca Mn. Bernadí Sastre i ab Mestre Sala i un cosí seu 

llaurador, Salvador González Sala, feym el vocabulari de la construcció, 

conreu d’arròs, oliveres, amel�lers i figueres. Lo qual mos té ocupats fins 

passat la una. Després de dinar pellucam els mots dels arbres en general 

(rabassa, soca, cimals, branques, ramutxaya, netetjar, asporgar, 

empeltar); i ab Mn. Bernadí, son germá Diego, Mtre. Sala i un mercader 

de bous, Joaquim Alzina i Amengual, replegam els mots més típichs del 

ram de bestiar gros i petit (porchs, ovelles, cabres, bous i animals de peu 

redó) i també el ram d’abelles. Lo qual ens ocupa fins a les set del vespre, 

que prenim comiat de tots els amichs que tan bon costat mos han fet en 

la present enquesta, i els ho agraim ab tota la nostra ànima, 

principalment a Mn. Ber[325]nadí Sastre, que avuy mos ha tenguts a 

dinar, tractantmos esplèndidament. 

I al vespre, ja tart i sopats, mos n’anam a geure. 
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Dia 18 (novembre) 

¡Cap a Dénia i Benidorm! a on comensam l’endardell lexicogràfich 

 

Ab l’automòvil de les vuyt mos espitxam a Dénia i de Dénia a 

Benidorm, a on arribam ab pluja devers les dues i mitja. De la fonda li 

envelam a l’Abadia ab una brusquina ben xalestona. El Rt. Sr. Retor, Mn. 

Joan Segarra i els Rts. Srs. Vicaris Mn. Josep Ripoll i Mn. Basili Nequeroles 

ens reben tot amables, oferintse a fermos costat en quant puguen. 

Ja ès la segona vegada que vench a estudiar la llengua de Benidorm. 

La primera fonch l’any 1902 i m’hi campí beníssim. 

Mn. Sastre ab un d’aquells vicaris comensa a pellucar vocabulari de 

festes relligioses i de coses d’esglèsia. Ab En Moll mos ne som anats an el 

convent de les Germanes de la Doctrina Cristiana. Esplicam a la Mare 

Superiora l’objecte de la nostra visita. Se’n fa càrrech ben be, i posa a la 

nostra disposició totes les minyonetes de la costura, i escullim aquestes: 

Angeleta Llorca de 15 anys, Angeleta Ors de 13, Agneta Baldó de 12, 

Antònia Pagès d’11, Consolació Bornay de 10, Josepa Saragossa i Pérez 

de 14, Esperança Devesa i Cantó de 16, Àngela Barceló i Barceló de 9, 

Concepció Llorca i Saragossa de 10. Les cinch primeres diuen an En Moll 

vint jochs infantils i les quatre derreres me diuen a mi els noms del dia de 

la setmana, dels mesos, dels nombres cardinals i un grapat d’intensius. 

Acabada la costura, mos n’anam a l’Abadía, a on el Sr. Retor i dos 

Vicaris ens diuen mots i mes mots de Benidorm i d’altres vents. L’escolá 

major, un tal Macià Ortuño i Llorca, que es un gran pescador, comensa a 

dir vocabulari de pescador an En Moll, i queden celietjats per demá 

dematí anar a la plaja per estudiar mes d’aprop la pescatería. També ens 

diu mots benidormers D. Josep Pérez i Llaures, nadiu i metge d’assí. 

Se fa tart, i llests de totes les feynes que ens quedaven, ¡cap a donar 

part a la nit! [326] 
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Dia 19 (novembre) 

S’acaba l’escorcoll a Benidorm. Cap al Campello 

 

Ha plogut casi  tota la nit i plou fins devers les nou. En Moll se passa 

tot lo dematí ab l’escolá, que li diu tots els mots de pescar ab tots els 

enginys que assí hi ha per embarriolar peixos. Llest de l’escolà, li diuen un 

bon raig de mots de llauransa i de marinería els amos de la fonda, don 

Miquel Ors i Miquel i D.ª Josepa Such i Barceló, molt entesos en totes 

eixes coses. —Mn. Sastre ab varies minyones de la costura de les Monges 

(D.ª Tereseta Castells i dona Vicenta Vives) replega el vocabulari de la 

bugada, pastar, noms de les robes i vestits i frases benidormeres i noms 

vulgars de les malalties. 

Jo fas tot lo dematí en la costura de les Monges, a on tres 

senyoretes, D.ª Josepa Saragossa, D.ª Antònia Ors i Baldró i D.ª Àngela 

Bayo i Agulló, me donen els noms de l’aviram, noms de parentiu i llavò el 

d’una infinidat d’arreus de casa i de cuyna, tots quants ne duym de 

dibuixats dins una de les llibretes que han corregut per tot Catalunya i el 

Reyne de València. Jo elze mostrava aquells dibuixos, i elles me deyen els 

noms que tals coses tenen a Benidorm. 

Dinats, hem pres el tren a les dues i mitja cap a Campello. Mos hi ha 

deixats a les tres i tres quarts. Ens havien dit que a Campello hi ha un 

gran col�legi de Salessians i llavò molts de pescadors. Per això, en lloch 

d’anar a Sant Joan, mos som aturats assí, per poder fer mes be la nostra 

enquesta ab els minyons del Col�legi. Els deixebles de Relligiosos sempre 

ofereixen grans ventatges demunt els que no ho son, per l’escorcoll 

llingüístich. 

Devallam del tren i no trobam negú a l’estació per durmos les 

maletes ni cap carruatge per pujarhi ni fins i tot cases ni carrers de 

població. Demanam an els de l’estació a on era la vila del Campello, i han 

dit que ben aprop, tot lo mes deu minutets. —Ja serán deu minutots, he 

pensat jo. Hem resolt que En Moll guardàs les maletes a l’estació, i 

nosaltres anar al Campello a cercar fonda i a veure els Pares Salessians 
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per sebre si ab els minyons de llur Col�legi poriem fer enquesta. Ens 

posam les cames an el coll, i ¡cap al Campello tots dos! Passam per 

devant una caseta ab dues o tres dones an el portal que feyen la pretxa. 

Demanam si anàvem be per arribar el Campello i si hi havia [327] Col�legi 

de Salessians. Mos han dit que sí a abdues coses, però que els Salessians 

no eren dins el poblet, sino un quartet lluny a prop de mar, a on cada 

dissapte anaven els xiquets del Col�legi a llavarse’s peuets. Hem cregut 

que ens convenia anar tot dret el Col�legi perque, si no hi poriem fer 

enquesta, cap feyna teniem al Campello. Aquelles dones ens diuen que, 

per anar al Col�legi, el camí mes dret era pendre la via del tren i que 

anàssem de d’allà fins que trobaríem un pont, que el passàssem i ja 

veuríem el Col�legi, que era un bell casal totsol i demunt una mica de 

serralt. Hem fetes totes aqueixes passes, i efectivament hem trobat el 

Col�legi; però hem hagut de caminar prop de mitja hora. Arribam an el 

Col�legi, demanam el P. Superior. A l’acte mos rep ab una gran 

amabilidat. Li esplicam l’objecte de la nostra venguda, i no sols ens 

ofereix els minyons del Col�legi per ferhi els nostres escorcolls 

llingüístichs, sino que vol donarmos posada, instalantmos dins cel�les de 

primera, i envia dos tenrals a l’estació a cercar les maletes. I per cert 

quant tornaven ab elles i En Moll, tot acabant de passar aquell pont, els 

ha envestits un tren que s’en venia com un llamp. La via feya un terra ple 

ben alt i tot fangós ab tant com ha plogut avuy, i han hagut d’esbroncar 

terra-ple avall per que el tren, ab tan mals arrambatges com sol tindre, 

no elze fes qualque xicotina que s’hi haguessen de posar la ma, això si 

per adressar no els enviava a veure Sant Pere. 

Aqueys Rts. Pares Salesians tots se desturmellen per fermos 

agradable l’estada ab ells, i ¡vaja si ho consegueixen! Que Deu Nostre 

Senyor i la seua Santíssima Mare que té sos imperials Santuaris a 

Montserrat, an els Desamparats i a Lluc, els ho paguin i rescabalin així 

com nosaltres voldríem i demanam. Amèn. 
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Dia 20 (novembre) 

Enqueste del dialecte del Campello i del de Cocentaina 

 

Mn. Sastre se’n va a la vorera de mar ab tres jovencells del Col�legi: 

Vicent Anton de 16 anys, d’Alacant, i Francesc Navarro i Ricard Olmos, de 

16 anys també, criats a Alacant. Ab ells ha fetes les seccions de les parts 

del cos, noms de parentiu, noms de Deu, i del demoni, festes relligioses i, 

un bell esplet de frases alacantines. —En Moll no estava gayre llatí i ha 

feta poqueta cosa. —Jo he sabut que hi havia sis col�legials de 

Cocentaina, a on [328] no mos poguerem aturar, i que difereix prou 

d’Alcoi ab tot i esserne tan veina. Vetassí el nom d’aqueys sis 

cocentayners: Arseni Hipòlit i Briet de 14 anys, Manuel Segí i Palací de 14, 

Lluís Barratxina i Rodríguez de 14, Josep Briet i Sanz de 14 i Àlvar Cortés 

i Cardona de 15. Se presenten tots ab un cap ben viu i ben resolts, i ja 

son partits a conjugarme verbs i mes verbs dels que jo tench a la llista i 

que he fets conjugar a tantes de poblacions de Catalunya, Reyne de 

València i Balears, i jo escriu que escriu. Mos hi he pegat bona part del 

matí i bona part del cap vespre i hem conjugat 50 verbs, i entre i entre 

aglapides an aquells pitxorins un grapat de mots i frases de Cocentaina 

d’allò mes bufarell. 

Els Salesian tenen el sistema de que el Superior dona en els seus 

col�legials u la u bona u nit u després u de u sopar, u dientlos u quatre u paraules 

d’escitació a la pietat. Donchs ha volgut el Rt. P. Superior(,) que jo donás 

en lloch d’ell, la bona nit an en els col�legials. Ho he fet amb molt de gust 

agraint an el P. Superior i a la Reverenda Comunidat d’assí lo 

magníficament que mos tracten i don les gràcies an els col�legials que 

mos han ajudat avuy i mos ajudarán demá, si Deu ho vol. I com ja era 

molt tart, les nou i busques, hem enllestides les altres feynes que eren 

del cas, i mos ne som anat a geure abans de més raons. 
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Dia 21 (novembre) 

S’acaba l’enquesta dels dialectes del Campello i Cocentaina. —Cap 

a Alacant 

 

Mn. Sastre aplega dos minyonets del col�legi que han nom: Josep 

Marco i Payà de 12 anys del Campello i Joan Ramon Soler, de 12 anys, de 

Sant Joan d’Alacant: els quals li diuen noms de totes les seccions que 

tantes de voltes hem dit que té encomanades Mn. Sastre, de la vida 

divina, espiritual, relligiosa, natural i casolana. —En torn d’En Moll s 

arremolinen tres minyons del Campello (Emili Lladó i Onzina de 12 anys, 

Vicent Lladó i Giner de 10 i Joan Martínez i Llinares de 10) i altres tres de 

Sant Joan d’Alacant (Joan Antoni Pérez i Sala de 10 anys, Ricard Seva i 

Garcia de 10, i Francés Rómulo i Serrano de 14), el[s] quals li han dits 

jochs infantils, noms d’animalons i animalonets, aucells, peixos i arreus 

de casa. Ab ells ha pogut estudiar la fonètica d’aquesta comarca. —Ara jo 

he acabada la conjugació de Cocentaina ab sis cocentainers tan 

va[329]lents i acorats (trenta verbs que me faltaven per fer els 82 de la 

llista) . Després se son presentats cinc col�legialets nadius del Campello: 

Vicent Baeza i Climent de 10 anys, Josep Seguí i Poveda de 12, Domingo 

Pastor i Marco de 10, i un santjuaner, Josep Martínez i Marco de 13, i 

Alfred Vicento i Baeza de Benigramell; tots ben resolts a dirme mots de la 

seua terra. M’han dits els dies de la setmana, els mesos de l’any, m’han 

contat fins a quinze cents, i m’han confessat que els minyonets assí, com 

comensen a parlar, conten per vints, i diuen vint i nou, vint i deu, vint i 

onze, vint i dotze, etc. etc. vint i denou, vint i vint, vint i vint i uno, vint i 

vint i dos, etc. Però que, en pujar gayre mes, se perden; i que, com els 

mes grandets se’n riuen d’ells i elze corretgeixen, els angelets ho deixen 

córrer i adopten el contar dels altres. —Després se son posats a dirme 

noms d’animals selvatges, animals de ploma, animalons i animalonets, 

arbres fruytals, plantes d’hort i de camp i flors. Res, que he omplides 

d’ells fins a vuyt planes. 
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Ab això han tocades les dotze, i he pres comiat de tota aquella 

valenta i patriòtica gent menuda i dels Pares i Germans de la Comunidat 

d’aquesta Santa Casa i especialíssimament del Rt. P. Superior, P. Josep 

Manfredini, donantlos milions de gràcies de lo molt i molt que mos han 

obsequiats, favorits i honrats al [sic per ab] llur magnanimidat i 

cooperació resolta. 

Ab el tren que passa pel Campello a les tres i tres quarts mos som 

tirats dins Alacant, hem pres passatge p’el vapor cap a Mallorca, que 

resulta esser el Bellver, l’hem visitat, trobanthi de capitá mon bon amich 

D. Jaume Mulet, i llavò som anats a la monumental esglèsia col�legial de 

Sant Nicolau, una de les mes notables de tota la diòcesi d’Oriola, per 

veure si mos hi deixarán dir missa demà i a ne quina hora. Llavò hem 

pres redòs a la fonda, i ¡bona nit tots plegats! 

 

 

Dia 22 (novembre) 

Espipellades an el dialecte d’Alacant. —Els Professors de l’Institut 

General i Tècnich d’Alacant a favor de l’Obra del Diccionari. —Cap 

a Mallorca 

 

Vinguí a estudiar lo dialecte alacantí l’any 1902 i l’any 1910. Es una 

dialecte de lo mes interessant. 

Deym missa a Sant Nicolau i hi trobam lo nostre vell amich M. I. Mn. 

Manuel Galbis, Canonge d’aqueixa Col�le[330]giata, qui me presenta D. 

Francesc Almenar, Catedràtich de llatí i Secretari de l’Institut General i 

Tècnich d’assí, i D. Josep Garrigós, Professor d’Instrucció Primària i 

Director del Col�legi d’Instrucció, a on l’any 1910 fiu jo la conjugació 

d’Alacant. Tots dos se mostren entusiastes de l’Obra del Diccionari i 

s’ofereixen a cooperarhi, posant a la nostra disposició gent del poble que 

mos diguen mots i frases en pur alacantí. Acceptam tan bones ofertes, i 

mos entregam tots tres an el Col�legi d’Instrucció i triam tres esbartinyols 

de minyons: un per Mn. Sastre, compost de Rafel Molina i Rafel Ramos, 
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tots dos d’11 anys; un altre p’En Moll que el formen: Josep Cremades i 

Bernal de 9 anys, Antoni Gomis i Pérez d’11, Vicent Costa i Carratalà 

d’11, Antoni Pérez i Domènech d’11, Miquel Llorens i Marí d’11, Antoni 

Domènech i Boronat d’11, Joan Lillo i Sirvent de 8. El meu esbartinyol es 

constitueixen Eduard Pastor i Carratalà de 12 anys, Àngel Morant i Conca 

de 10, Bernat Orsi i Assensi de 8, Josep Soler i Jordà de 10, Joanet 

González de 6, Manuel Guerra i Salort de 6, Ramonet Valdés i Richart de 

11. Aquests me diuen els noms dels dies de la setmana i dels mesos, i me 

conten fins a mil, resultant que aquí també els minyonets, en comensar a 

contar, conten per vints, però aviat ho deixen perque els mes grans se’n 

riuen d’ells i elze corretgeixen. Elze faig conversar de varies coses que 

sempre interessen la gent menuda, i puch fer una sèrie d’observacions de 

fenòmens fonètics, constants entre els alacantins, sobre els quals el 

company Moll m’havia cridada l’atenció. 

Mn. Sastre ab els seus replega noms de festes i arreus de casa i un 

bon enfilall de frases ben interessants. —En Moll ab la seua gent menuda 

pelluca una partida de jochs infantils i llavò noms d’animalons i aucells i 

un bon raig d’intensius (aumentatius i diminutius) de lo mes interessant 

morfològicament, notanthi una sèrie de fenòmens fonètichs 

característichs d’Alacant, que valen a pes d’or. 

A les onze ab un fill del professor Garrigós, que ha nom Josep, de 19 

anys, un entusiasta ardorós de la nostra llengua, mos n’anam a l’Institut 

General i Tècnic a on ens rep brassos uberts D. Francesc Almenar dins la 

Secretaria. Assí compareixen bona part dels professors de l’Institut, ès a 

dir, D. Severià Doporto Uncilla, Catedràtich de Geografia i Història; D. Juli 

Fajardo Guardiola, Catedràtich d’Agricultura; D. Antoni Valero Garcia, 

Cate[331]drátich de Física i Química; D. Joan de Deu Carreres Roure, 

Catedràtich de Francès; D. Xavier Gartambide Sarassa, Catedrátich de 

Literatura; D. Salvador Garcia Llorca, Auxiliar de Ciències. Tots mes fan 

molta de festa, i me mouen dels Instituters, tallantlos ells i jo un bon 

vestit nou. Tots s’ofereixen a ferme costat en l’Obra del Diccionari fins allà 
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on puguen. Lo Sr. Almenar i un altre ens acompanyen an el vapor 

donantmos un afectuosíssim Ab-Deu-siau. 

A la una i busques el Bellver saupa áncores i ¡cap a Mallorca son les 

feynes! 

 

 

Dia 23 (novembre) 

Arribada a Mallorca. —Ullada general a l’Eixida 

 

Quant comensa a fer claror colombram les costes de Mallorca i els 

raigs de llum que ens envia, ara sí ara no, la farola de la Dragonera. Com 

ès dia clar passam p’el Cap de Cala-Figuera. Al punt som a les Illetes i 

llavò an el Castell de Sant Carles, fins que mos trobam dins el port, 

davant la Ciutat coronada de campanars i buchs d’esglèsies i vells casals, 

que presideix encastellada part demunt tots, augusta i solemnial, la 

nostra Sobirana Seu. 

Tot acostantmos a Mallorca, ab lo dematí que he pegada cossa an el 

llensol, llest de les obligacions que té tot feel i especialment tot prevere 

que malavetja esserho així com cal, he tengut re-de-temps de donar una 

ullada a vista d’aucell demunt aquesta tan llargueruda Eixida, la mes 

llarga que hagués feta may, per fixar unes quantes coses que en resulten 

i que crech del cas consignar assí per lo que puga esser: 

I. Crida molt l’atenció el concepte desventatjós i desfavorable que la 

gent de les comarques catalanes recorregudes, que son casi totes, tenen 

dels Instituters, que casi negú coneix personalment, sino per llurs 

atentats i malifetes contra la puresa i dignidat de la nostra llengua. 

Tampoch no està gayre ben conceptuada la Mancomunidat p’els 

desgavells, arbitrariedats i apassionaments que hi reynen i que son pitjor 

que pesta cernuda p’el prestigi i honorabilidat que qualsevol institució ha 

mester com el pa de cada dia per viure. 

II. Crida també l’atenció lo molt que la indústria moderna en tots sos 

rams ha empobrit el llenguatge. L’agricultura, el foment del bestiar, els 
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oficis mecànichs (fuster, [332] ferrer, sabater, mestre de cases) i sobre 

tot les gran fábriques, tal com ara funcionen, tenen una vocabulari 

pobríssim, i els treballadors de Catalunya com del Reyne de València, 

saben sí el nom de les eynes que manetgen, però ignoren generalment el 

nom de les diferents parts d’aquelles mateixes eynes, tot lo mes ne saben 

qualcún; i quant mes instruits a la moderna son, mes n’ignoren. Els 

treballadors mallorquins, els mes analfabets, son molt superiors envers 

d’això en els de Catalunya i del Reyne de València. Poria posar molts 

d’exemples d’això; just en pos tres: 1) L’arade mallorquina de fust té 26 

noms, s’entèn, entre totes les pesses de que se compòn. L’arade catalana 

també de fust que hem trobada a les regions mes remotes de 

l’industrialisme modern, tot lo mes té DOTZE o TRETZE NOMS. 2) En cap regió 

catalana ni valenciana de les recorregudes, les mes famoses p’els seus 

ramats de bestiar, hem trobat un vocabulari del bestiar de llana tan 

polent, tan rich ni d’un bon tros, com el que me donaren mos germans tal 

com l’usen ells per llur guarda d’ovelles i son aprofitament. Moltes coses 

de tal ram a Manacor tenen un nom propi, que el sap qualsevol que tenga 

o que guart ovelles ni a Catalunya ni a València té cap nom especial, sino 

genèrich, ès a dir, que espressa moltes altres coses diferents, si be 

consemblants. 3) Els noms de les parts esteriors del cos d’un ase a 

Mallorca, tal com les anomenen a Manacor, son cinquanta noms. Allà on 

n’hem trobats mes de tot Catalunya i Reyne de València, ès estat al Pont 

de Suert, i just n’hi trobárem quaranta dos. A moltíssimes comarques, si 

n’hi trobávem trenta, ja era molt. 

III. A cap comarca de Catalunya ens han presos per investigadors del 

Ministeri d’Hisensa. Des que entrárem an el Reyne de València, mos hi 

han presos casi per tot, això la gent analfabeta i de poblacions no gayre 

grans. Lo qual denota i acusa un llivell de cultura un poch mes baixet que 

a Catalunya. 

IV. Els meus germans, nebots, parents i amichs mallorquins, des que 

publiquí els primers Manifests contra els Instituters i En Puig i Cadalfalch, 

ab tanta de branca com elze don i tan fort com els espols la murta i tan 
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granat com els aixabuch, me deyen que no havia de tornar pus a 

Catalunya ni acostarm’hi de cent llegues per que no me’n fessen 

qualcuna; fins i tot n’hi havia que se creyen que m’[333]havien de matar. 

Era que aquella bona gent desconeixen absolutament lo llenyam i lo 

demble dels garameus de l’Institut i de tota la virollenca tropa que elze fa 

els entorns, que comensen per no tenir el valor dels seus actes, tan 

vergonyos que ells mateys se’n empegueeixen; i cap d’ells té pit de 

pararme clot ni plantarme cara. Cap d’ells ès capaç de comparèixer allá 

on sàpiguen que jo som. Tots ells buyden mes que depressa d’allá on 

saben que jo he d’esser, i si may me colombren de lluny, volten come 

llonzins per no toparse ab mi. Es que el pecat pesa mes que el plom. En 

canvi jo no he voltat ni voltaré cap passa may per tals pifolers, 

senzillament perque tant ells com jo tenim plena conciència de que ells no 

m’han de fer acalar gota la cara, i jo els ho he de fer acalar a ells el dia 

que’s posen a tir. Per totes aqueixes raons, may he duptat un moment de 

trescar tot Catalunya des que me barallí ab aquella tracalada de betzols, 

babaus i gats vayres, per lo quant tots plegats me fan tanta de por com 

un mosquit. I efectivament hem trescada Catalunya de cap a cap durant 

tres mesos i mitx, aturantmos just dos o tres dies a cada banda, i may 

hem topat cap contrari nostre ni cap defensor de l’Institut. Si n’hi havia 

per allá on passávem, tenien prou esment d’arreconarse per por de 

mosques i per no esserhi demés. De manera que ab aqueixa Eixida s’ès 

vist quanta bona veritat fonch lo que me digué mon bon amich D. Emili 

Galceran, metge de la Granadella dia 23 d’agost de 1918, a la Granadella 

mateix sobre allò que s’era atansat a dir En Puig i Cadafalch, en la sessió 

de la Diputació de Barcelona de 9 de juliol d’aquell any: —Me veig an el 

cas d’haver de destruir un prestigi! referintse a mi. En Galcerán me digué: 

—Desenganauvos! si fins ara vos sou un prestigi en filologia dins 

Catalunya, com ho sou en realidat, En Puig i Cadalfalch no ès capaç de 

despullarvos de tal prestigi. El resultat de la present Eixida ès una 

demostració de l’exactitut de la dita de l’amich Galceran de la Granadella. 
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V. Dins tot el Reyne de València segueix ben remolesta i vitenca la 

prevenció i la betzèrria contra els catalanistes i fins i tot contra els 

catalans. Així ès que estich ben convençut de que les exageracions del 

catalanisme en matèria de llengua, que se manifesten sovint per vertader 

odi a la llengua castellana, lo qual els no catalans prenen per 

separatisme, ès en gran part la causa de que els va[334]lencians menin 

tanta de por a la restauració entre ells de la nostra llengua. N’estich 

convençut de que per fogir de lo que ells creuen separatisme dels 

catalans, cauen dins l’altre estrem de no volerse decantar del castellà ni 

deixar la predicació en castellá ni el catecisme en castellá, que 

constitueixen dues tremendes, dues ferestes, dues horribles aberracions i 

desorientacions dels valencians i de tota la gent de les comarques 

aragoneses que parlen catalá. 

VI. He de consignar assí també, per lo que puga esser, que en totes 

les comarques visitades, tantes com son, essentmos aturats just dos o 

tres dies a una mateixa banda en cinch mesos de còrrer, sempre hem 

sentit acabar la Santa-Maria ab les paraules sagramentals... nostra mort 

Amèn. Jesús. Just a Tremp sentírem una persona que suprimia el 

dolcíssim Nom de Jesús i llavò dins alguns pobles de la Diòcesi de Girona 

els escolans també feyen tan cap grinosa i bordissenca supressió. I lo bo 

era que aquella persona de Tremp comensava la Santa Maria dient: Santa 

Maria Mare de Deu, pregam a DEU per nosaltres pecadors... De modo que 

aquell sant cristiá suprimia lo Nom de Jesús perque els llibres llitúrgichs 

en llatí no el posen a la Santa Maria, i llavò ell hi afegía a Deu, que cap 

llibre llitúrgich ha posat may a tal oració. Es la falta absoluta de llògica de 

tots els caparruts i caps buyts suprimidors i esveidors del dolcíssim Nom 

de Jesús. Perque els llibres llitúrgics en llatí no acaben la Santa Maria ab 

el Nom de Jesús, ells fan furibunda i encarnissada campanya contra tal 

Nom Divinal; i mentres tant segueixen dient an el Pare Nostro i a l’Ave-

Maria una bona partida de paraules que may per may han posades els 

llibres llitúrgichs a tals sobiranes i supremes oracions. Sembla mentida 

que hi haja pogut haver persones piadosíssimes que s’hagen passats anys 
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i anys fent una furiosa i esbojarrada campanya contra la salvadora i 

glorificadora invocació del Santíssim, del Dolsíssim, de l’Adorabilíssim 

Nom de Jesús, allà on mos fa avinent Deu Esperit Sant (Act. Ap. IV, 12) 

que no hi ha baix de la capa de Deu cap altre Nom mes que aquest ab 

que els homes ens poguem salvar. 

Pensant totes aqueixes coses i moltes d’altres que no retrech per no 

allargar massa, mos som acostats a la nostra estimadíssima Roqueta que, 

com ne som temuts, ja som estat dins el Moll de la Ciutat de Mallorca i al 

punt per damunt la sola, ab un peu devant s’altre hem tocada terra. 

[335] 

Els amichs ens hi esperaven. Tenim ab tots una acarada ben coral, i 

donant per acabada aquesta llargueruda Eixida7 refermam la nostra vida 

habitual, cloent aquest Dietari així com l’obrírem: en Nom de Deu nostre 

Senyor, Pare, Fill i Esperit Sant, Tres Persones i un sol Deu, i de la 

Benaventurada sempre Verge Maria i del Benaventurat Sant Miquel 

Arcàngel, del Sant del nostre Nom i dels Angels Custodis de totes les 

ànimes que parlen la nostra llengua i de tots els Sants i Santes del cel 

que la parlaren, a tots els quals ens comanam per dur avant fins a deixar 

llesta la nostra Obra del Diccionari i de la Gramàtica de la nostra estrènua 

i heroyca llengua que el nostre may contrapassat ni igualat Rey en Jaume 

lo Conqueridor portà de Catalunya a les Balears i dins el Reyne de 

València, de Peníscola i Morella fins a Múrcia. 

 

Ciutat de Mallorca, 23 novembre, 1921 

 

Antoni M. Alcover, pre. 

 

 

 

                                                 
7 Nota de l’original: Ens consta que Mn. Jaume Sastre ha omplides dues llibretes de les 
impressions rebudes durant aqueys dos mesos que ens ha acompanyats. Seria una 
llàstima que no les publicàs perque sens dubte han d’esser interessants i instructives. 
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ESCAPADES FILOLÒGIQUES (p. 339) 

 

Així anomenam les Eixides curtes que hem fetes enguany a diferents 

bandes de Mallorca per escorcollarles filològicament. Vetassí les que hem 

fetes fins ara: a) a Esporles els dies 12 a 15 de febrer, —b) a Llucmajor 

els dies 19-22 de febrer; c) an Es Llombarts (Santanyí) els dies 22-25 de 

febrer; —d) a Son Crespí Vell (Manacor) els dies 17-20 abril; —e) a 

Vilafranca de Bonany els dies 21-23 abril; —f) a Manacor els dies 23-25 

abril; —g) a Artà els dies 25-29 abril; —h) altre pich a Llucmajor els dies 

11-13 de maig. Llavò n’hi ha una escapada que férem entany a Manacor i 

Son Crespí Vell els dies 19-24 maig, i per descuyt no n’hem donat conte. 

Mes envant contarem fil per randa totes aqueixes escapades, si Deu ho 

vol i Maria. 

 

 

ESCAPADES FILOLÒGIQUES (p. 349) 

 

N’hem fetes unes quantes més, de dia 13 de maig ensà. 

Dia 26 i 27 de maig fórem a Porreres am En Moll escorcolla qui 

escorcolla el dialecte porrerí. —Dia 3 de juliol ens espitxàrem a Eivissa ab 

Mn. Antoni Josep Pont i En Moll fent escorcoll llingüístich cinch dies a Vila i 

tres dies a Sant Antoni de Portmany, tornant a Mallorca dia 12. Dia 2, 3 i 

4 d’agost fórem a S’Estanyol a endardellarhi vocabulari de mariners i 

pescadors. —Dia 26 d’agost horabaixench mos tiràrem dins Pastoritx 

(Valldemossa) escorcollanthi lo vocabulari d’oliveres, oli i sitges de carbó, 

fins dia 29 

D’aquestes escapades i de les que indicàrem an el nombre passat, en 

donarem conte fil per randa més envant, si Deu ho vol i Maria. 

 

 

 


