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L’edició i estudi d’un diccionari inèdit ens acosta al 
català parlat per valencians i tortosins a inicis del XIX

La publicació i estudi d’un dic-
cionari inèdit, d’autor desco-

negut, ofereix l’oportunitat de cop-
sar el vocabulari usat per tortosins 
i valencians del nord de principis 
del segle XIX, ben representatiu 
de la societat agrària de l’època. 
La Biblioteca Sanchis Guarner de 
l’Institut Interuniversitari de Fi-
lologia Valenciana i les Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat han 
incorporat a la Biblioteca Sanchis 
Guarner un volum que reprodu-
eix el diccionari, i inclou una de-
tallada anàlisi lingüística, realitza-
da pel filòleg Josep Ribera Ribera 
(Ontinyent, Vall d’Albaida, 1965).

El títol del volum, El diccionari inèdit 
de C.M.G. Una aproximació al valencià 
del segle XX, fa referència al manuscrit, 
conservat a la Biblioteca de l’Ajuntament 
de València, Voces castellanas y su equi-
valencia en valenciano. Voces valencia-
nas y su equivalencia en castellano, datat 
el 1825 i signat per un autor que es va 
amagar sota les inicials C. M. G.

El diccionari aplega 5.258 entrades. 
2.698 corresponen a la part valencià-
castellà, i 2.560, a la part castellà-valen-

cià. El gruix de les veus pertany, com és 
lògic, al lèxic general del català però un 
bon nombre de mots o variants i d’ac-
cepcions, al lèxic general valencià i, en 
menor nombre, al valencià septentrio-
nal i tortosí, fet que fa pensar que l’au-
tor vivia a les comarques del bisbat de 
Tortosa.

Moltes d’aquestes veus apareixen re-
gistrades per primer cop en un diccio-
nari valencià. Al segle XIX, recorda Josep 
Ribera, es va produir al País Valencià 

una febre lexicogràfica sense pre-
cedents. Entre diccionaris i voca-
bularis n’apareixen divuit.

A banda de l’àmbit general de 
la llengua −la meitat de les veus− 
el camp semàntic més nombrós és 
l’agrari. Aquí és on hi ha més mots 
desapareguts o a punt de fer-ho. 
A continuació apareixen els de les 
professions i oficis; alimentació i 
gastronomia i els estris de la llar 
i mobiliari. Els més pobres son la 
nàutica, l’armament i les relacions 
de parentiu. Entremig, hi trobem 
el dret, els remeis, els jocs, l’anato-
mia, la religió, els vestits, la cons-
trucció, l’espai físic i el temps. Dins 

del camp de les professions, hi té un pes 
important la indústria tèxtil i de confec-
ció. I dins de la zoologia, l’ornitologia.

Els castellanismes recollits són exac-
tament 88, un percentatge molt baix. 
Una part estan adaptats a la pronúncia i 
a la morfologia catalanes o valencianes-
tortosines, com abogat, monasteri o ca-
litat. Aquest percentatge tan baix indica, 
segons Josep Ribera, que la castellanit-
zació no era, a principis de XIX, tan acu-
sada com pensàvem.

El diccionari ara editat ens permet viatjar a la Morella de principis del segle 
XIX, i les comarques del voltant.

■  Venus, una ximpleta
Segons Oliva, Venus aconsella a 
Adonis aquesta bajanada: has 
d’engendrar “perquè, quan siguis 
mort els teus descendents vis-
quin”. La Venus de Shakespeare no 
és tan ximpleta. El que diu és: has 
de donar la vida a algú “perquè 
puguis reviure en tos hereus” (Mo-
rera i Galícia); “tu dois te multipli-
er dans des enfants qui vivront 
quand tu ne seras plus” (Guizot).

■  Modest i ambiciós
Bernat Gasull (Maleïda) diu que 
l’apotecari i excursionista Joaquim 
Morelló, personatge rellevant de la 
seva època −inventor de les Pas-
tilles Morelló, “que curaven tota 
mena de mals de gola i de la res-
piració”− va obrir dues farmàcies 
prou conegudes a Barcelona, però 
va exercir abans a Banyoles, entre 
el 1880 i el 1894, “en una apoteca-
ria més aviat modesta”. Modesta 

però ambiciosa. Morelló hi crea el 
laboratori del qual van sortir les se-
ves famoses pastilles, i d’altres me-
dicaments, que es venien també 
en més farmàcies, com un xarop i 
unes pastilles sulforoses, elaborats 
amb l’aigua de la font de la Puda, 
de Banyoles. La premsa de Banyo-
les i de Girona anunciava els seus 
remeis, preparats, diu una nota in-
formativa, pel “laborioso farmacéu-
tico señor Morelló”.

■  Castellanització
El Diccionari de la literatura catala-
na diu que Hilari de Cara és autor 
del llibre Absalon. El poeta és au-
tor del llibre Absalom.

■  Lasanya empobrida
La lasanya, segons el DIEC2, no-
més es pot farcir amb carn picada 
o verdura. Desconeixen la lasa-
nya de peix −bacallà, salmó, to-
nyina...− de patata i de bolets.

Les notes de víctor ripoLL

literatura lluís bonada
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