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El fet que el
r e g i s t r e
co l · loqu ia l
s’associï a u -
sos familiars
i privats, tin-

gui un caràcter marcadament oral,
espontani i informal, i sigui la varietat
vehicular per excel·lència, deu haver
contribuït que la lexicografia catalana,
sovint centrada en la llengua estàndard i
en els registres tècnics, l’hagi pràctica-
ment passat per alt. Aquest és el buit
que Joaquim Martí Mestre vol
començar a omplir –i que, de fet, omple
amb molt d’encert– amb l’elaboració i
la publicació del Diccionari històric del
valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i
XIX).
El títol descriu de manera clara i sintèti-
ca el contingut de l’obra. Es tracta d’un
repertori lexicogràfic amb unes dimen-
sions diatòpiques i diacròniques concre-
tes: els col·loquialismes (mots, locu-
cions i accepcions) que el diccionari
recull provenen de prop de 600 obres
escrites en valencià durant els segles
XVII, XVIII i XIX. Ni la temàtica ni el
gènere d’aquestes obres, que constituei-
xen les fonts documentals del dicciona-
ri, no són casuals, sinó ben al contrari.
Els col·loquis, els sermons, els llibrets
de falla, les comèdies i el teatre en gene-
ral, la poesia i la prosa festives i popu-
lars, la premsa satírica, així com qualse-

vol altra obra que reprodueixi l’oralitat
són obres testimonials del lèxic
col·loquial valencià. 
Entre les fonts de què Martí Mestre se
serveix, algunes de les quals són docu-
ments inèdits, n’hi ha de tots i de cadas-
cun d’aquests gèneres: del segle XVII

–període del qual hi ha menys testimo-
nis documentals– són destacables
alguns col·loquis i sermons, així com les
produccions del Pare Mulet i de Pere
Jacint Morlà, els versos dels quals estan
plens de veus col·loquials com les que
Martí Mestre recull: descansador de les
ulleres ‘nas’ (Mulet) o fer lo gorumbé
dels pobres ‘copular’ (Morlà); del segle
XVIII, les fonts documentals són, entre
altres, col·loquis i reculls de poesies; i
del segle XIX –de tots tres períodes, el
més fructífer–, l’interès recau en els
col·loquis, en els reculls de caràcter
folklòric de Joaquim Martí Gadea, en
les peces teatrals de Josep Bernat i
Baldoví, d’Eduard Escalante i Mateu,
d’Eduard Escalante i Feo, etc., i espe-
cialment en la premsa satírica (El Mole,
La Donsaina, El Tabalet, etc.), la qual
prolifera a bastament durant aquest
segle. Cal dir que la literatura popular,
que configura bàsicament el corpus de
referència del diccionari, no és, ni de
bon tros, un terreny desconegut per a
Martí Mestre, ja que ha centrat una bona
part de la seva recerca en les manifesta-
cions literàries d’aquest tipus.
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Des del punt de vista de l’estructura, les
entrades del diccionari es presenten
ordenades alfabèticament amb una orga-
nització interna clara i concisa. Cada
entrada consta del lema, de la categoria
gramatical i d’una breu definició, una
informació, podríem dir, bàsica, que es
veu complementada, en primer lloc, per
un o per diversos exemples contextuals
que contenen el mot lema i provenen de
les fonts documentals (amb la referència
bibliogràfica corresponent); en segon
lloc, per informació relativa a la presèn-
cia/absència del mot o d’una accepció
determinada d’aquest al Diccionari
Català-Valencià-Balear (DCVB), al
Diccionari Etimològic de la llengua
catalana (DECat) i al Diccionari de
l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC),
així com de la primera documentació
que en donen aquestes obres en relació
amb la localitzada per Martí Mestre; en
tercer lloc, i no de manera sistemàtica,
per referències a altres repertoris lexi-
cogràfics i a fonts escrites i orals, o bé a
altres dialectes i llengües romàniques; i,
per últim, per una explicació breu refe-
rent a l’etimologia i als mecanismes de
creació lèxica que han actuat en la for-
mació del col·loquialisme. Aquesta dis-
tribució acurada de la informació fa que
l’obra pugui anar destinada tant al lector
que només vol satisfer la curiositat i en
té prou a relacionar significant i signifi-
cat com al lector que, en canvi, vol apro-
fundir en qüestions més concretes.
Pel que fa a la tasca duta a terme per
Martí Mestre, cal dir que l’autor fa una
obra innovadora, d’una banda, pel fet
que hi incorpora mots i locucions que no
apareixen registrats al DCVB ni al

DECat o hi són considerats d’existència
dubtosa per manca de documentació, i de
l’altra, perquè, de determinats mots i
locucions, en localitza una documenta-
ció anterior a la que consta en aquestes
dues obres de referència. 
Tot i que el diccionari té una projecció
diatòpica específica –el valencià–,
aquest fet no impedeix que l’autor faci
paral·lelismes amb altres llengües romà-
niques, com l’occità, l’aragonès, el cas-
tellà, el portuguès, el francès, l’italià, etc.
(vegeu, per exemple, l’entrada conill-
a/conillet en relació amb el francès chat-
te) o amb parlars locals valencians i
altres dialectes del català, especialment
amb el nord-occidental. Per tal de teixir
aquestes relacions, l’autor es basa en un
bon gruix d’obres, que van des de grans
repertoris lexicogràfics de referència fins
a estudis lèxics emmarcats en l’àmbit de
la microdialectologia.
A mesura que es consulta el diccionari,
ens adonem de les possibilitats d’estudi
que ofereix: pot ser interessant analitzar
els prejudicis de tota una comunitat de
parla a partir dels col·loquialismes que
utilitza (gavatx, per francès; perro, per
moro, sarraí; zulú, per persona bàrbara i
brutal), o bé estudiar els diferents proce-
diments de creació i motivació lèxiques,
que poden ser molts i molt variats, o les
locucions quantitatives, les quals aparei-
xen en el diccionari a galerades, per dir-
ho en paraules de la mateixa obra, o les
interjeccions, etc.
Per acabar d’arrodonir l’obra, potser es
podria demanar a l’autor que es plan-
tegés la possibilitat d’establir remissions
internes entre entrades sinònimes, és a
dir, que l’entrada secreta ‘latrina’
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remetés a secetaria, y grega, cagadora...
Tanmateix, és cert que en alguns casos es
crearien llargues llistes de sinònims que
podrien acabar desembocant en un
volum de dimensions desorbitades. 
En conjunt, es tracta d’una obra feta amb
rigor filològic, una eina de consulta molt
útil que recull mots i locucions alguns
dels quals no trobarem registrats enlloc
més. És alhora, però, un llibre per passar
l’estona, per obrir ara per aquesta pàgi-
na, ara per aquesta altra, i descobrir-hi
mots i expressions curiosos i divertits, o
també indecorosos o pocavergonyes,
però sempre més o menys encoberts,
com afluixar el gatillo, caldo d’olives,
panfué, fossa del pa, trencar les anous (a
una dona) o fer allioli, la definició dels
quals ara no revelarem. La riquesa
expressiva del lèxic col·loquial exigeix
de ser estudiada, i això és el que posa de
manifest el diccionari de Martí Mestre,
alhora que deixa clar que la dignificació
d’una llengua també passa per dignifi-
car-ne la varietat col·loquial.
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FE D’ERRADES.- En el número 80, a l’article d’Ignasi Ribó sobre Jean Améry, hi faltava un
paràgraf de text. Just entre les pàgines 57 i 68 havia de dir: «Però Améry, malgrat que exis-
tencialment va apropar-s’hi molt, molt més en tot cas que Primo Levi, no va arribar mai a
enfonsar-se en l’estat de Musulmann. El seu testimoni ens arriba, no pas des d'una llacuna
insondable, sinó des del terreny inestable de la dislocació; no pas des de la mort, sinó des de
la vivència de la mort. No és estrany, doncs, que també pel que fa a aquesta experiència fona-
mental del camp, Levi i Améry discrepin de manera irreconciliable. Com diu el mateix
Levi,». Demanem disculpes.




