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F
eia temps que ur-
gia la publicació
d’un corpus re-
presentatiu del
lèxic col·loquial

valencià dels segles XVII,
XVIII i XIX que arreplegués
els mots, les locucions i ac-
cepcions col·loquials, allò
que també s’anomena argot
comú i que forma part de la
variació lingüística horit-
zontal, del registre col·loqui-
al, establert en funció de la
situació comunicativa. En
definitiva, el registre propi
de les situacions quotidia-
nes, de l’espontaneïtat, de
l’expressivitat i del to infor-
mal. El malaguanyat crític
Ricard Blasco ja ens va rei-
vindicar, l’any 1984, dins La
insolent sàtira antiga, la li-
teratura de col·loquis i ro-
manços, perquè en destaca-
va el fet d’haver representat
la continuïtat de la llengua
pròpia en un moment de
forta pressió del castellà.

Al segle XVII, a diferència d’al-
tres literatures com la cas-
tellana, en la qual es conser-
va una rica producció pica-
resca i germanesca, al País
Valencià i en català no abun-
den tant aquestes fonts, tot
i que comptem amb les valu-
oses aportacions del pare
Mulet, de Pere Jacint Morlà,
d’alguns sermons i col·lo-
quis, així com de poemes de
certàmens i acadèmies. A
partir de tots aquests tex-
tos, a més dels castellanis-
mes, calia estudiar i classi-
ficar d’altres elements va-
luosos de la llengua que
presenten un gran interès
per conèixer la varietat va-
lenciana de la llengua.

El Diccionari històric del
valencià col·loquial, de Joa-
quim Martí Mestre, reflec-
teix sobretot el valencià po-
pular, a través dels testimo-
nis documentals que, a més
de les fonts esmentades del
s. XVII, proporciona la lite-
ratura de vocació popular
dels segles XVIII i XIX: tea-
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L’obra reflecteix
el valencià
popular a través
dels testimonis
documentals

XIX no sempre són tan des-
encertats com sovint supo-
saven el DCVB, el DECat i
especialistes com Colon/So-
beranas. I així, el present dic-
cionari documenta l’existèn-
cia històrica de veus com ara
tiramànegues, corfoll, parot,
mancurro i la locució fer el
mondiu. A més d’això, caldrà
afegir els nombrosos mots,
accepcions i locucions no en-
registrats, no documentats o
escassament documentats,
o que avancen la data de la
documentació més antiga
respecte als diccionaris his-
tòrics i etimològics de refe-
rència, així com els que no fi-
guren al Diccionari de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

Voldríem, així mateix,
destacar les nombroses afi-
nitats lèxiques que es detec-
ten en el diccionari amb l’a-
ragonès i amb altres parlars
hispànics orientals com ara
el murcià, l’andalús orien-
tal, parlar de Conca, Albace-
te, Navarra, la Rioja, amb
exemples com ara: patxo,
pilma, pito, ras, tana, man-
garro, manyo (o manyet),
etcètera.

Finalment, cal esmentar les
entrades del diccionari que
fan referència als mecanis-
mes i procediments de crea-
ció lèxica. Es tracta dels me-
canismes, de caràcter se-
màntic i formal, propis del
registre col·loquial, que ten-
deixen a conferir al llenguat-
ge un to expressiu i afectiu, i
a manifestar les connotaci-
ons del parlant. Destaquen
per la seua freqüència la me-
tàfora, la metonímia, la si-
nècdoque, els processos d’ho-
monimització i d’homose-
mització, i la derivació. A
això cal afegir-hi els manlleus
d’altres llengües, especial-
ment del castellà.

En definitiva, ha estat un
gran encert la publicació
d’aquest Diccionari històric
del valencià col·loquial (se-
gles XVII, XVIII i XIX) a
càrrec del professor Joa-
quim Martí Mestre i en tot
el seu desenvolupament:
planificació, metodologia,
recerca, fonts i resultats. A
més, amb un doble abast: la
informació és ben útil no
tan sols per als especialis-
tes, sinó també, pel seu ca-
ràcter col·loquial, per als cu-
riosos i el públic en general.

gunes formes comunes tra-
dicionals, prova de la conti-
nuïtat d’un patró de llengua
escrita comuna durant l’è-
poca moderna. Per exem-
ple, continuïtat dels demos-
tratius reforçats, imperfets
de subjuntiu en –s (–às,
–és, –ís), en convivència
amb les formes en –ra;
manteniment de l’ordre
clàssic en la combinació del
pronom de CI singular amb
els pronoms de CD: lo hi (“lo
hi portaren”), la hi (“la hi
provaven”); alguns casos
dels possessius femenins
etimològics (tua, sua); l’ús
de preposicions tradicionals
i genuïnes: ab, cap a, devés,
fins a, sense; igualment res-
pecte als adverbis: davall,
darrere, abans, ans, enans,
després, enjorn, de seguida,
així, arreu, menys, sols,
quasi, etcètera.

L’autor del present Dicci-
onari justifica l’interès pel
lèxic col·loquial dels segles
XVII, XVIII i XIX per diver-
sos motius:

a) Perquè existeixen pocs
estudis sobre el lèxic tradi-
cional, i la llengua en gene-
ral, d’aquests segles.

b) Perquè és una etapa de
la nostra història lingüísti-
ca clau per a entendre el
nostre lèxic popular actual,
el qual en la seua major part
es forma o es consolida en
aquest període.

c) Perquè disposem de
bastants testimonis litera-
ris, sobretot dels segles
XVIII i XIX, que imiten la
llengua parlada col·loquial,
els quals, a pesar del seu in-
terès lingüístic, a penes han
estat explotats pels lingüis-
tes i lexicògrafs.

Segurament la motivació del
Diccionari s’encabeix en el
context de l’interès desvelat
sobretot en les darreres dè-
cades, a través de la dialec-
tologia filològica i de la soci-
olingüística històrica, per
copsar la llengua parlada
col·loquialment en el passat.
Ara bé, com confessa el ma-
teix autor, amb la seua obra
mira d’omplir una llacuna de
la nostra lexicografia, en què
els mots, locucions i accepci-
ons de caràcter col·loquial
tenen una representació in-
suficient, talment com havi-
en reconegut diversos lexi-

cògrafs com ara Joan Coro-
mines i Emili Casanova. I la
veritat és que ho aconse-
gueix força, perquè amb l’es-
tudi de la documentació lite-
rària dels segles XVIII i XIX
Martí Mestre ens confirma la
realitat de diverses veus i ac-
cepcions col·loquials i per-
met comprovar com els dic-
cionaris valencians del segle

Ara que es compleixen 300 anys de la Batalla d’Almansa ens podem preguntar com parlaven els soldats. SP

Un encert en
planificació,
metodologia,
recerca, fonts
i resultats

tre, col·loquis, premsa satí-
rica, llibrets de falla, poesia
i prosa popular i festiva,
amb abundància de textos
conversacionals, dialogats,
que representen un dels
tipus de discurs més carac-
terístics de la modalitat
col·loquial. Al costat de les
formes dialectals, aquests
textos presenten encara al-
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