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Informa’t i pregunta
Maria pensa presentar-se a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, però no té clar com fer-ho ni a quin nivell apuntar-se. Decideix telefonar a l’oficina de Promoció del Valencià del seu poble i parlar amb
Vicent.
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Recursos en línia de la Diputació
de valència: www.dival.es/
normalitzacio

(Aùdio 1) Escolta la conversa un parell de vegades. La primera per a captar-ne el sentit. Després, marca l’opció correcta. En acabant, torna a escoltar la conversa per a resoldre els dubtes.

1 Maria no té clar...
a) quins nivells hi ha i quin interessa més.
b) quins nivells hi ha i com pot preparar-los.
c) quins nivells hi ha i quin nom tenen.
2 Les principals diferències entre el B1 i el B2 són...
a) el B1 és més fàcil que el B2.
b) el B1 acredita un coneixement de la llengua en contextos quotidians. El B2
acredita un coneixement més avançat. És l’equivalent a l’antic mitjà.
c) en el B1 no et pregunten gramàtica, al B2 sí.
3 Com s’estructura la prova del B2?
a) En cinc parts: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i gramàtica.
b) En cinc parts: comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita, i ortografia.
c) En quatre parts: dos d’expressió oral, una d’expressió escrita i una altra de
gramàtica.
4 Quina part puntua més?
a) L’expressió escrita.
b) L’expressió oral.
c) La redacció.
5 On es fan cursos de valencià per a adults?
a) Universitats, ajuntaments, escoles d’adults, acadèmies i altres entitats.
b) Universitats, ajuntaments, escoles d’adults, escoles d’idiomes.
d) Universitats, ajuntaments, escoles d’adults.
6 Els autors del llibre B2 Andana són:
a) Professors de valencià.
b) Docents, tècnics lingüístics i escriptors.
c) Docents, tècnics lingüístics, escriptors i mestres.
A continuació tens la transcripció de la conversa telefònica.

Vicent. Bon dia, oficina AVIVA de Promoció del valencià.
Maria. Bon dia. Telefonava per a informar-me sobre com
preparar el certificat oficial de coneixements del valencià.
Vicent. Molt bé. Què volies saber, exactament?
Maria. Mmm... tinc entés que ha canviat el nom dels nivells i l’estructura, veritat?

Vicent. Sí. T’explique. Abans, per acreditar els teus coneixements de valencià, podies presentar-te a quatre nivells o proves de la Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià. El nivell oral, el grau elemental, el grau mitjà
i el grau superior. Des del 2017, hem adaptat l’estructura
dels nivells a les recomanacions del Consell d’Europa a fi
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d’elaborar una guia comuna, a tots els estats, que ajude a
comparar els diferents graus de competència lingüística
dels parlants. És el que defineix el Marc Europeu de les
Llengües, com aprendre, ensenyar i avaluar a partir de sis
nivells.
Maria. Això és el que encara no tinc clar, de quins nivells
es tracta i quin m’interessaria preparar.
Vicent. És molt fàcil. Para atenció. El marc legislatiu estableix sis nivells lingüístics agrupats en tres apartats, per
lletres. El nivell A, inclou l’A1 i l’A2, és el més bàsic. Per a
començar a entendre i relacionar-te en valencià. Tu parles
bé el valencià, no? I a l’hora d’escriure’l?
Maria. El parle d’aquella manera. He de pensar, per no
cometre errades, i dic unes quantes espardenyades. Però el
parle i l’escric, encara que l’escriptura em costa. Tinc faltes.
Vicent. Entesos. Aleshores et recomane que comences
estudiant directament el nivell B1 o B2.
Maria. Quines diferències hi ha entre l’un i l’altre?
Vicent. El B1 acredita un domini elemental de l’ús de la
llengua, tant oral com escrit, de persona que ha de saber
parlar i escriure en contextos quotidians. Per la conversa
que estem mantenint, entenc que això ja pots fer-ho. Per
tant, et recomanaria que estudiares el B2, un nivell mitjà.
Maria. Però, això és molt difícil?
Vicent. El B2 acredita un domini de la llengua, oral i escrit, d’usuari avançat. L’objectiu és ser capaç de comprendre
tota classe de textos, de qualsevol tema. També has d’aspirar a esciure correctament, sense faltes d’ortografia. En el
nivell B2 es comença a treballar la gramàtica de valent.
Maria. I com és la prova?
Vicent. La prova es divideix en cinc parts. Hi ha una primera àrea de comprensió oral, en què has d’escoltar un text
i respondre una sèrie de preguntes. Això suma dos punts.
En segon lloc, hi ha una part de comprensió escrita, en què
has de llegir diferents textos i solucionar uns exercicis so-

bre el que has llegit. Són dos punts més. De tercer, hi ha
l’àrea de gramàtica, punt i mig. Continua una àrea d’expressió escrita, en què has de fer un parell de redaccions. Suma
dos punts més. I, finalment, hi ha la part d’expressió oral,
en què hauràs d’elaborar un monòleg i preparar una segona
intervenció amb un altre examinant. Has d’obtindre un 6,
com a mínim, entre totes les parts de l’examen.
Maria. Em fa l’efecte que el B2 és el nivell que m’interessa. Què puc fer per a preparar-lo?
Vicent. El més recomanable és que t’apuntes a un curs
de valencià per a adults. N’hi ha d’organitzats per les universitats, pels ajuntaments, per les Escoles d’Adults, per les
acadèmies i i per altres entitats. També pots matricular-te a
l’escola d’idiomes, si vols un ensenyament més reglat.
Maria. Potser em matricule en un curs per a adults. Vosaltres n’organitzeu?
Vicent. Sí. La matrícula és a l’octubre.
Maria. I després del B2, quins altres nivells hi ha?
Vicent. Els últims nivells són el C1 i el C2. El C1 acredita
un coneixement de la llengua estàndard d’usuari experimentat, per a situacions que requereixen un ús formal o
mitjanament formal de la llengua, oral i escrita. I el C2 és
una passa més, un coneixement avançat i superior.
Maria. Crec que m’interessarà, però primer em prepararé el B2. Podries recomanar-me algun manual per a fer-me
una idea del que demanen, mentre em pense si m’apunte a
un curs o no?
Vicent. I tant. Et recomane el manual B2 d’Andana edicions. Un llibre nou i actualitzat, rigorós i entretingut, elaborat per un equip humà de primera, que combina docents,
tècnics lingüístics i escriptors.
Maria. Moltes gràcies per la informació. M’ha resultat de
gran utilitat.
Vicent. De res. Si necessites algun aclariment més, no
dubtes de telefonar o vindre un matí a l’oficina AVIVA.

La columna radiofònica
2

(Aùdio 2) Escolta el podcast de la columna de Verònica Cantó, «Senderi, trellat o seny», en Ràdio Alcoi. Completa els enunciats i selecciona l’opció adequada.

1 Un jutge d’Alacant ha demanat la
traducció d’un escrit de la Generalitat de Catalunya perquè...
a) no hi ha reconeixement legal.
b) la llengua en qüestió no és oficial.
c) no hi ha reconeixement legal ni és
admesa la llengua catalana com
a llengua cooficial en la legislació
vigent.
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2 Segons Verònica Cantó...
a) això és un fet anecdòtic.
b) és un acte resultat de la ignorància del jutge sobre la unitat de la
llengua.
c) és una prova de la discriminació
de la llengua, ja que demana la
traducció al castellà, no al valencià.

3 Què hi pot haver darrere de l’actuació del magistrat?
a) Ressuscitar els conflictes pel nom de la llengua per qüestions ideològiques.
b) Donar faena als traductors.
c) Voler saber bé el que deia l’escrit.

Servei de Promoció i Normalització
Lingüística UPV: www.upv.es/
entidades/SPNL/index-va.html

4 Per què diu l’autor que el jutge ignora la jurisprudència i l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua?
a) Perquè no vol entendre el valencià.
b) Perquè l’Acadèmia Valenciana de la Llengua reconeix en un dictamen del 2005
la unitat de la llengua.
c) Perquè no ha llegit l’Estatut d’Autonomia.
5 És necessària una llei...
a) que reconega la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol, una llei de llengües,
d’igualtat lingüística.
b) que reconega la pluralitat lingüística de l’Estat espanyol, una llei de llengües,
que deixe clar quina llengua és més important.
c) que coneguen tots els jutges.

Política Lingüística i Gestió del
Multilingüísme GVA: www.
ceice.gva.es/ca/web/dgplgm/
aprender-valenciano

6 Què evitaríem amb una llei d’igualtat lingüística?
a) Que els jutges demanaren traductors.
b) Comentaris irònics sobre l’ús del valencià.
c) Discriminacions per l’ús de la llengua.

Molt sovint la realitat té la capacitat de sorprendre’ns, encara que siga negativament, com és el cas. Tot ve a causa
de l’enrenou que ha generat el titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 d’Alacant que ha demanat
una traducció al castellà d’un escrit de la Generalitat de
Catalunya perquè segons el jutge no pot ser admés com a
vàlid, perquè no hi ha reconeixement legal ni és admesa
la llengua catalana com a llengua cooficial en la legislació
vigent valenciana.
Em vaig quedar de pasta de moniato i vaig haver de llegir
la notícia dues vegades. Sóc conscient que els jutjats estan
sobrepassats, que hi manca personal, que la paperassa arriba
al sostre... Però de veritat creuen vostés que es pot fer perdre
el temps i els diners dels contribuents d’eixa manera? Perquè
el fet de demanar la traducció al castellà ni és una actuació
innocent ni tampoc gratuïta. Per què si no aquest jutge no
l’ha demanada a l’altra llengua oficial del nostre país? Ell sap
ben bé que no hi trobaria gaires diferències.
Aleshores quina intenció hi ha darrere de l’actuació del
magistrat? Ressuscitar vells conflictes que no porten enlloc? Qüestions personals o ideològiques?
Al meu parer, el jutge no sols ignora la jurisprudència,
sinó també menysté l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
institució estatutària de la Generalitat Valenciana, que tant
en un dictamen aprovat en 2005, com en el Diccionari normatiu valencià resol que valencià i català són dos noms per
a designar una mateixa llengua.

A la vista dels fets, pense que ja és més que necessària
una llei que reconega i desenvolupe la pluralitat lingüística
de l’Estat espanyol, una llei de llengües, una llei d’igualtat
lingüística. Així potser ens evitaríem ser testimonis de situacions vergonyants i ofensives als nostres drets lingüístics
o de comentaris privats de diputats autonòmics referents
al valencià de companys d’escó.
En qüestions de llengua tinguem senderi, trellat o seny,
tant s’hi val, i que no ens facen combregar amb rodes de
molins.
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El fullet informatiu

Sentit de cada rellotge
a) Referència al passatge de l’Odissea en què Ulisses mata un ciclop i li
clava una llança a l’ull.
b) Evoca les divisions dels conreus.
c) Homenatge a les cultures que han passat per les nostres terres.
d) Rellotge tridimensional, tot no és el que sembla.
e) Rellotge de Sol i de Lluna, homenatge a un roder d’Otos.
f) El temps roda i roda sense parar.
g) Marca l’hora del sol i els canvis de les estacions.
h) Homenatge al poema «El pimentó torrat» d’Estellés.

Maria continua interessada a millorar el seu nivell de valencià. Per aconseguir-ho,
s’ha apuntat amb unes amigues a una ruta literària per Otos (Vall d’Albaida), «La
ruta dels rellotges de Sol». Primer, va descobrir al Facebook el cartell de la convocatòria, en què anunciaven l’activitat i un menú de germanor per als assistents.
Després, en començar la ruta, li van repartir el díptic informatiu que reproduïm
més avall.

3
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Llig atentament tot el material i respon a les preguntes de comprensió:

4

Completa els enunciats a partir de la informació del díptic i del
text de “Viatjant i llegint: Joan Olivares i la ruta dels rellotges”:

1 El Gatet d’Otos anava armat amb...
a) una pistola i una navalla.
b) un fusell retallat i una navalla.
c) un fusell curt i una navalla.
2 Per què Joan Olivares ha dotat un poble menut com Otos d’un gran
atractiu turístic?
a) Crea art amb el temps i ha sabut combinar el paisatge, la gastronomia i la ruta dels rellotges.
b) Té una casa rural on organitza rutes i dinars.
c) És escriptor i gnomista.
3 A la comarca de la Vall d’Albaida...
a) Les rondalles més populars són «El lleó del Benicadell» i «El calciner del Benicadell».
b) Hi ha una gran riquesa de llegendes i rondalles.
c) Es conten moltes rondalles, arreplegades per Olivares als seus
llibres.
4 El personatge del Gatet d’Otos apareix en...
a) la novel·la Pana Negra.
b) la novel·la Vespres de sang.
c) en les dues novel·les.
5 El rellotge 25 d’abril...
a) està dedicat a Joan Baptista Basset, heroi de la guerra de Sucessió.
b) projecta l’ombra sobre el cognom Basset cada 25 d’abril.
c) projecta l’ombra sobre els versos de Josep Piera, davall de l’arc
del rellotge, cada 25 d’abril.

1 Relaciona el nom de cada rellotge amb la descripció:
Noms
1 Els pimentons
5 Unió
2 Polifem
6 El fang
3 La norma és un dogma
7 Meló-soleil
4 Bici-rellotge
8 Venim del Nord, Venim del Sud

10

6 El menú del cartell de la ruta inclou...
a) una paella d’arròs típic de la zona.
b) arròs al forn cultivat als bancals del Benicadell, anomenat «de
muntanya».
c) arròs sec amb ingredients de muntanya.
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Viatjant i llegint: Joan Olivares
Si parlem de Joan Olivares, no és per la seua faceta d’escriptor, que ompliria moltes planes. Sinó per la de gnomista:
constructor de rellotges de Sol. Si altres creen amb formes,
colors, melodies o paraules, d’ell podem dir que també crea
art amb el temps. Fa uns anys, va inaugurar Ca les Senyoretes, una casa rural que s’ha convertit en un referent turístic i cultural. Olivares, però, va voler anar un pas enllà.
I ha dotat Otos d’un atractiu insospitat, per a incitar a la
visita. Ha sabut combinar un paisatge privilegiat davant
del Benicadell, una gastronomia excel·lent i una estada acollidora al restaurant i casa rural de Ca les Senyoretes, amb
una proposta ben original: la ruta dels rellotges de Sol.
Tot un exemple de com dinamitzar i valorar els nostres pobles des de la cultura i el patrimoni.
La ruta dels rellotges de Sol ens proposa una passejada
pels carrers d’Otos, singularitzats amb més d’una dotzena
de rellotges de Sol emplaçats per tot el poble, obra d’artistes
de la mida d’Andreu Alfaro, Arcadi Blasco, Elisa Martí, Rafael
Armengol, Antoni Miró, Rafael Amorós, Manuel Boix o Artur
Heras. La visita adquireix un caràcter literari davant del rellotge de sol dedicat a la memòria del veí més llegendari de la
localitat, «el Gatet d’Otos», protagonista de l’imaginari narratiu de Joan Olivares en la novel·la Pana Negra (Bromera) o
en el conte El gatet d’Otos. El Benicadell (Bromera), escrit per a
la campanya «Llegir en valencià». I, alhora, guanya un tarannà
històric i d’identitat nacional davant el rellotge dedicat a Joan
Baptista Basset, que projecta l’ombra per assenyalar cada 25
d’abril. Si com va escriure el poeta Josep Piera, “la poesia són
veus convertides en sons que diuen d’on venim, on anem i qui
som”, aquest rellotge de sol és una veu de la consciència convertida en temps que ens recorda la nostra identitat.
La història oficial està plena de protagonistes que, amb
el temps, adquireixen la categoria d’herois. I com tots els herois o antiherois, se’ls envolta d’una aureola de llegenda. Els
pobles també compten amb els seus herois. Són els personatges populars. El destí d’un personatge popular és restar
a poc a poc en l’oblit, a mesura que desapareixen les generacions que l’han conegut en persona. Les seues vivències no

acostumen a posar-se per escrit ni a immortalitzar-se en llibres perdurables. Aquest semblava el cas del Gatet d’Otos. La
memòria del Gatet, dels seus fets i de la seua desgràcia entrà
a formar part de la història extraoficial de la cultura popular. No s’estudiava a les escoles. Però els avis d’Otos, les nits
d’hivern, les vesprades de pluja, seien en rogle a la vora del
foc amb els seus néts i els contaven les aventures d’un roder.
D’un personatge que mantenia grans i menuts encaterinats,
amb els ulls ben oberts i el cor en un pessic, que corria per tot
el terme ataüllat des del Benicadell, temut pels rics i evocat
amb simpatia pels desheretats.
El bandolerisme al País Valencià és un tema poc estudiat, en profunditat, llevat d’alguns estudis recents com ara La
senda dels lladres, El robatori de Benimassot o Acabarem com
Camot, de Manel Arcos (edicions Tívoli). Estudis i novel·les
ens donen una visió gens idíl·lica del País Valencià del segle
xix, on les serres emparaven fugitius de la justícia que provaven de sobreviure al marge de la llei. Roders ben diferents
dels actuals, que no habiten muntanyes solitàries sinó despatxos pretensiosos de bancs, empreses o administracions.
Per si vos animeu a fer la Ruta dels rellotges de Sol, vos deixem amb un tast de Pana Negra, la novel·la de Joan Olivares
ambientada a Otos i a les terres del Benicadell:
«Per cartes que hem rebut de diversos pobles de la Vall
d’Albaida, sabem que el Gatet d’Otos segueix vagant per
aquell país. Té consternats els seus habitants ja que quan
necessita diners, s’apodera d’algú i no el deixa anar fins que
la família no li fa efectiva la quantitat que ell requereix.
Generalment, el Gatet va sol o amb un altre bandoler, i el
seu armament es limita a un fusell retallat i una navalla. És
objecte d’una activa persecució per part de la guàrdia civil,
però en un territori tan intricat com aquell, evita amb facilitat els esforços d’una tropa que es veu impotent davant la
seua astúcia i la seua agilitat felina».
Francesc Gisbert, «Otos i la ruta dels rellotges de
Sol», secció «Viatjant i llegint», diari digital La Veu,
www.diarilaveu.com, agost del 2015.

Lectura: un conte per telèfon
Gianni Rodari va ser un escriptor italià especialitzat en contes per a infants.
Sempre recordava la necessitat de contar històries als fills abans de dormir.
Com que viatjava molt i no podia explicar contes als seus fills totes les nits, va
escriure un llibre especial, Contes per telèfon. Un conjunt d’històries tan breus
que podien contar-se per telèfon, des de la distància. «El jove cranc» n’és un.
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Llig el conte atentament i respon a les preguntes de veritat o mentida:

Lectura: El jove cranc, un conte per telèfon
Un jove cranc va pensar: «Per què a la meua família tots caminen cap a arrere? Vull aprendre a caminar cap avant com
les granotes. Que em partisca un llamp si no puc!»
Va començar a entrenar-se d’amagat, entre les pedres
del riuet nadiu, i els primers dies acabava baldat per l’esforç. Topava a tot arreu, s’embrutava la cuirassa i s’embolicava una pota amb l’altra. Però de mica en mica les coses
van anar millor, perquè tot es pot aprendre, si es vol.
Quan va estar segur d’ell mateix, es va presentar a la
seua família i els va dir:
–Pareu atenció!
I va fer una magnífica cursa cap avant.
–Fill meu! –va esclafir en plors la mare–, que t’has begut l’enteniment? Tin trellat, camina tal com t’han ensenyat
ton pare i ta mare, camina com els teus germans que tant
t’estimen.
Els seus germans, no obstant això, es feien un fart de riure.
El pare se’l va mirar severament i després va dir:
–Ja n’hi ha prou! Si vols viure amb nosaltres, camina com
tots els crancs. Si vols anar a la teua, el riu és prou gros: véste’n i no tornes més!
El bon cranc s’estimava els familiars, però estava massa
segur d’anar pel bon camí com per a tindre dubtes: va besar
la mare, va saludar el pare, va abraçar els germans i se’n va
anar a córrer món.
El seu pas va desvelar, tot seguit, la sorpresa d’un grup
de granotes que s’havien reunit al voltant d’una fulla de nenúfar per fer petar la xarrada:
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–El món va al revés –es queixava una granota–. Mireu
aquell cranc i digueu-me que m’equivoque, si podeu.
–Ja no hi ha respecte! –va piular una altra granota.
–Com n’hi ha món! –va afegir una tercera.
Però el cranc va tirar al dret, sense dir ni pruna, pel seu
camí. Al cap d’una estona, va sentir que el cridaven.
Era un vell cranc d’expressió melangiosa que s’estava
tot sol al costat d’una roca.
–Bon dia –va saludar el jove cranc.
El vell el va observar un bon tros, i li va preguntar:
–Què creus que fas? També jo, quan era jove, em pensava que ensenyaria els crancs a caminar cap avant. I mira
què hi he guanyat: visc tot sol, i la gent es mossegaria la
llengua abans que dirigir-me la paraula. Mentre hi sigues a
temps, fes-me cas: acontenta’t a fer com els altres i un dia
m’agrairàs el bon consell: Fer com fan, no és pecat.
El jove cranc no sabia què contestar i no va badar boca.
Però per dintre pensava: «Tinc raó jo».
I tot saludant gentilment el vell, va reprendre orgullosament el seu camí.
Anirà molt lluny? Farà fortuna? Redreçarà totes les coses tortes d’aquest món? Nosaltres no ho sabem, perquè ell
continua caminant encara amb el mateix coratge i decisió
del primer dia. Només podem desitjar-li de tot cor:
–Bon viatge!

El text presenta moltes locucions i frases fetes. Relaciona cada
frase feta del text amb el significat:
a) actuar d’amagat			
........... no parlar
b) acabar baldat			
........... no badar boca
c) de mica en mica			
........... no anar per les travesses
d) beure l’enteniment		
........... a cor què vols
e) fer-se un fart			
........... tornar-se boig
f) fer petar la xarrada		
........... a poc a poc
g) tirar al dret			
........... cruixit
h) no dir ni pruna			
........... no donar la cara
i) un bon tros			
........... molt de temps

13
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L’alfabet i els dígrafs
Quadre de grafies i sons

VOCALS

El nostre alfabet consta de vint-i-sis lletres simples. A continuación tens la
correspondencia entre sons, grafies i el nom de cada lletra.
Sons
a
E
e
O
o
u

CONSONANTS

b
s, k
d
f
g, dJ, tS
dJ
k
l
λ
m
n
p
k
r, r
z
s,
t
v
w
S, tS
z

Lletres
a, à
e, è
e, é
o, ò
o, ó
u, ú, ü
b
c
d
f
g
h
j
k
l
ll
m
n
p
q
r, rr,
s, z
s, ss, c,ç
t
v
w
x
z
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Noms
a
e oberta
e tancada
o oberta
o tancada
u
be
ce
de
efe o efa
ge
hac
jota
ca
ele o ela
doble ele o ela
eme o ema
ene o ena
pe
cu
erre o erra
esse o essa sonora
esse o essa sorda
te
ve baixa
ve doble
Iics / xeix
zeta

Exemples
taula, ànima
cel, telèfon
sec, café
porta, història
tomb, camió
cuba, algú, qüestió
abella
cirera, casa
dit, direcció
ferro
gana, gent, desig
ham
joc
kurd
líquid
llavi
mare
nas
peu
quadern
fera, carro
casa, zebra
sí, massa, ciutat, plaça
tot
vi
whisky
Xixona, orxata
zoo

Els dígrafs

A més de les lletres simples, hi ha una sèrie de lletres combinades, que reben el
nom de dígrafs. Són dues lletres que representen un sol so consonàntic. A l’hora
de fer la separació sil·làbica, cal diferenciar els dígrafs divisibles dels indivisibles:
Són dígrafs indivisibles: guerra, química, boig, empatxar, aranya, palla.

a i o, i amb e i i (si porta dièresi la u), no forma cap dígraf i cal pronunciar la u.
Exemple: que, guerra à forma dígraf
quant, guanyar, quota, lingüista à no forma dígraf
El grup ig només és dígraf precedit de vocal, i no en altres casos com ara desig
o mig.
No es consideren dígrafs sinó lletres compostes, les combinacions formades
per dos consonants o una consonant geminada, amb independència de si es
pronuncien simples o geminades:
mm immens, immaculat
nn innata, innocent
tl atles, guatla
tn enrotllar, ratlla
tn cotna, ètnic
l·l col·legi, il·lusió

7

Lletregeu les sigles següents.
ONG, FBI, UEO, DNI, ILP, R+D, I+D, ADN, IRPF, FM, AM

8

Separa les síl·labes. Para atenció als dígrafs:
Guinea, samarreta, cullera, carabassa, pel·lícula, despatxos, platja, escenari, baixa, patge, raqueta

Fonètica. Vocals obertes i
tancades. Enllaços
Vocals e i o obertes

Les vocals es classifiquen en obertes i tancades. La vocal a és sempre oberta. Les vocals i – u són sempre tancades. En canvi, les vocals e i o poden ser
obertes o tancades. Com a regles generals:
• e i o obertes es troben només en posició tònica.
• e i o tancades es troben en qualsevol posició àtona o tònica.
• e oberta passa a ser tancada en els derivats: cel/ celest, telèfon/ telefonar...

9

Subratlla la síl·laba tònica de les paraules següents i classifica-les segons
siguen obertes o tancades:
Hípica, pèl, rus, concursar, festa, telèfon, telefonar, udol, major, gerro, amargor,
pàl·lid, haver, nostre, cangur, pergamí, món, por, trac, duc

sa

Vocals obertes
cel
sol

fi

Vocals tancades
gent
molt

dur

Són dígrafs o consonants compostes divisibles: metge, platja, espatla, setmana, rutlleta, massa, tretze, carro, col·legi, connexió, commemorar.
La vocal u només forma un dígraf amb q o g, seguida de e o i. Amb les vocals

14
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La e oberta
Pots practicar la pronúncia de
les vocals obertes i tancades en
l’enllaç de recursos sonors de la
GVA: minerva.edu.gva.es/file.
php/1/pra/index.html

10

Copia aquestes paraules amb e oberta al costat de la regla que exemplifiquen:
subjecte, fideu, acèfal, pètal, mesencèfal, arrel, ingenu, misteri, defecte, correcta,
cert, concepte, recepta, etcètera, acadèmia, anècdota, mel, potència, València, Josep, divendres, gendre, preu, guerra, ciència, perpetu, novel·la, perfecte
Paraules amb e oberta

c) En quasi totes les paraules esdrúixoles
d) En termes científics
e) En les terminacions –ecte, -ecta, -epte,
-epta
f) A
 ltres paraules

11 Forma derivades a partir d’aquestes paraules i assenyala si la e sona oberta
mel
pèl

obsequi
guerra

potència
gerència

La o oberta
12

Copia aquestes paraules amb o al costat de la regla que exemplifiquen:
boig, cost, impost, destrossa, esòfag, tòrax, pròleg, neurosi, roca, brossa, grossa,
costa, pot, Alcoi, història, poca, glòria, moure, mòdul, porta, cresol, fort, horta,
estetoscopi, dòmino, còmoda, gentola, aposta, carxofa, bou, boja, caragol, escola,
pigota, groc, òrfena, clot, granota, esport, albercoc
Paraules amb o oberta
a) Davant de les vocals i, u.
Davant d’una síl·laba amb i, u
Excepcions: jou, pou, tou i totes les paraules acabades en –oix: coix, boix, etc.

13

A partir d’aquestes paraules, escriu-ne de derivades i digues si la vocal
és oberta o tancada:
bajoca
tros
porta
bo
do
mos
roig
tro
so
clot

Pots millorar la teua pronúncia
en veu alta amb el programa
Saó de la Universitat d’Alacant.
Descarrega’l des de l’enllaç: sao.
dlsi.ua.es/avl/index.php

Enllaços fonètics entre vocals

b) D
 avant les paraules amb el diftong eu o
de síl·labes amb les vocals i – u

terra
cendra

Com ocorre en el cas de la e oberta, la o tònica oberta passa a ser tancada
en les paraules derivades quan la vocal deixa de ser tònica. Exemples: sol/
soledat, vol/volada.

Exemples

a) Davant de l, l·l, r, rr
Excepcions: serp, herba i poques més

o tancada:
ferro
nervi

LLIÇÓ 1
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Exemples

Quan hi ha contacte entre dues vocals de paraules diferents, es poden produir tres fenòmens:
1) H
 iat: les dues vocals es pronuncien en dues síl·labes diferents (no/
és/ molt/ gran).
2) D
 iftongació o sinalefa: és la pronúncia de dues vocals (una i – u)
en una mateixa síl·laba, segons les regles dels diftongs (a, e, o + i, u).
Exemple: no-bei-bell.
3) E
 lisió: una de les dues vocals en contacte no es pronuncia.
• Quan coincideixen dues vocals obertes, una a final i una altra a principi de paraula, hi ha una elisió vocàlica. Domina la tònica:
		
mitj(a) hora		
un(a) hora		
un(a) altra
		
bon(a) hora		
quin(a) hora
• També se sol practicar l’elisió quan hi ha un contacte entre dues
vocals àtones, i una és a / e àtona:
		
Si (e)l veus		
Trenca (e)l pitxer
No (e)l saludes
		
Diu qu(e) ara ve
Porta (e)l pa

14
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Hi ha cap enllaç fonètic o elisió?
mira el cel
molta il·lusió
porta una hora
venia al poble

du un minut
poca alternativa

el que ha dit
pensa en tu

Indica si les vocals subratllades es pronuncien obertes (O) o tancades (T):
hivern
preu
objecte
voltes
somiar
conveni
científic
escola
bou
amorós
infern
esquerra
arrel
fillol
cel

b) En els termes científics i cultes
c) En quasi totes les paraules esdrúixoles
d) e
 n les terminacions:
-oc/a
-of/a
-oig/oja
-ol/a
-ort/a -ossa
-ost/a
-ot/a

16
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16

Embarbussaments

Morfologia

La majoria de problemes de dicció, associats al que coneixem per fer botiges,
quequejar o entrebancar-se, no tenen origen en un defecte físic de la cavitat
bucal. Sinó més aïna en un vici mental, condicionador de l’articulació, adquirit
de menuts i no corregit. En la dicció, a diferència de l’oratòria, l’important no
és què diem, sinó com. Sovint, els pares i l’escola, donem molta importància a
la comprensió i expressió de continguts. Oblidem que, pas previ a comprendre i expressar, és la correcta entonació. Modernament, existeix una disciplina, dins de la psicopedagogia, coneguda per ortofonètica, que estudia la
forma correcta no de parlar, sinó de pronunciar so a so, i paraula a paraula.
Els embarbussaments poden ser un forma pràctica i divertida d’exercitar
la pronúncia. Encara que n’hi ha de diversos tipus (vegeu sinó Jocs de paraules
i jocs de memòria, de Joan Amades), tots es basen en l’aparició d’un seguit de
mots similars o de fonemes complicats per proximitat.

Categories gramaticals

Ara en veurem uns quants, de diverses categories. Llig-los correctament i subratlla les e – o obertes:
a) Paraules homònimes (s’escriuen o sonen igual, però
tenen sentit diferent):
• Qui roba una arrova de roba no roba l’arrova, roba
la roba.
• Déu, deu deu pessetes.
• Si qui deu deu diu que en deu deu, diu el que deu i
deu el que diu.
• Què s’enyora la senyora? No senyora, la senyora no
s’enyora.
• En quin cap cap el que cap en eixe cap?.
• Duc un pa sec al sac, m’assec on sóc i el suque amb suc.
• Qui sopa sopa es pensa que sopa i no sopa.
b) Dialogats:
• Una guatla dins del blat. Diu la guatla: Què fas blat?
Què fas guatla? Diu el blat.
• Diu la guatla, què fas gat? Què fas guatla? Diu el gat.
• Pere, l’haca l’he treta; l’altra haca, la trac?.
c) Paraules inconvenients o equívocs si recitem ràpid:
• Pita pura, pura pita”. (La pita és una fibra tèxtil que
s’obté de l’atzavara)
• Per la font Roja puja un carro carregat de tela (no terra)
roja.
d) Paraules amb fonètica semblant i complicada que
s’han de pronunciar ràpidament:
• El Panxo li diu al Pinxo, vols que et punxe amb un
punxó? I el Pinxo li diu al Panxo, punxa’m però a la
panxa, no.
• Codonys collits de la codonyera.
• Quinze quinzets de fetge fregit.
• La boteta de vi què té? Té tap? Tap té. Té tap i tapó?
Tap i tapó té.
• Plou poc; però, per al poc que plou, plou prou.
• Un plat pla blanc, ple de pebre negre està.

18
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• Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat
• Tinc el parlar dolç, el parlar dolç, el parlar dolç…
e) Embarbussaments de bona memòria que no s’entenen, si pronunciem ràpidament i ens equivoquem en
alguna paraula:
• Diu qui, diu jo, diu sí, diu tu, diu qui, diu ell, diu no,
diu aaah.
• Una ovella serella, merella, llanuda, llanà, capidescoronà, ha criat un corder serell, merell, llanut, llanat,
capidescoronat. Si l’ovella no haguera sigut serella,
merella, llanuda, llanà, capidescoronà, el corder no
hauria sigut serell, merell, llanut, llanat, capidescoronat.
• Tinc una gana, una son i una set, que no menge, ni
dorm, ni bec, si menjava, dormia i bevia, la gana, la
son i la set em passaria, però com no menge, ni dorm,
ni bec, no em passa la gana, ni la son, ni la set.
• M’han dit que tu has dit un dit que jo no he dit; el dit
que tu has dit, jo no l’he dit, perquè si jo hagués dit
que tu l’has dit, fóra ben dit per haver-lo jo dit.
• Una polla xica, pica, pellarica, camatorta i becarica va
tenir sis polls xics, pics, pellarics, camatorts i becarics.
Si la polla no hagués sigut xica, pica, pellarica, camatorta i becarica, els sis polls no haguessin sigut xics,
pics, pellarics, camatorts i becarics.

Les paraules es classifiquen en categories gramaticals. Les categories gramaticals fan referència a la classe específica
de cada paraula. Poden ser determinants, substantius, adjectius, pronoms, adverbis, preposicions i conjuncions.
En les lliçons següents estudiarem cada categoria gramatical. Per a fer memòria, et proposem una activitat per a
recordar quines són les principals categories gramaticals.

17 Classifica les paraules en l’apartat corresponent, segons la categoria a què pertanyen:
ell
escoltava
ací
taula
així
prou
este/aquest
Nerea
prop
potser

tornem
lentament
el meu
dona
la
portaràs
saviesa
i
dos
a

treia
per
Xavier
però
ara
dotze
estoig
eixe/aqueix
hui
ovella

com
ramat
pi
pinar
quan
grans mans
aquell
jo
segon
mans grans

tu
perquè
el seu
ell
camí estret
per
els
aleshores
-me
contra

huit
fora
sí
encara que
nové
sense
prompte
estret camí
et
no

alguns
nostre
lluny
poc
molt
tal volta
algunes
cinquanta
novena
abans

Articles
Demostratius
1. Determinants

Possessius
Indefinits
Numerals
Concret
Abstracte

2. Sustantius

Comú
Propi
Individual
Col·lectiu

3. Pronoms
4. Adjectius
5. Verb

Explicatiu
Especificatiu
Persona nombre

Temps mode

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Temps
Mode
Lloc
6. Adverbi

Quantitat
Negació afirmació
Dubte
Interrogatiu
Acabats en -ment

7. Preposició
8. Conjunció

19
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L’Acadèmia Valenciana de la
Llengua disposa d’una col·lecció de
pòsters i fitxes de vocabulari que
pots descarregar gratuïtament.
Entra en www.avl.gva.es/web/
publicacions

Àrea 4 Expressió escrita

Notes i avisos

Lèxic: món professional
18 A quina de les següents persones recorreries per a ...?
a) guanyar un plet: .............................................

f) tallar-te els cabells: ....................................

b) dur un missatge: ............................................

g) netejar el carrer: ..........................................

c) fer un vestit: ........................................................

h) operar-te: ...........................................................

d) reparar l’aixeta: ...............................................

i) aprendre: .............................................................

e) emmanisar la cuina: ...................................
advocat
bidell
bomber
cambrer
cangur

19

capatàs
cirurgià
disc-jòquei
encarre-

gat
enginyer
brosser
ferrer
missatger

modista
obrer
oficinista
pastisser
perruquer

professor
sastre
policia
xofer
realitza-

dor
pintor

Una nota és un text breu que escrivim perquè el llija una altra persona. Una
nota adhesiva a la nevera o a la pantalla de l’ordinador, un missatge de whatsapp o Instagram, un correu electrònic o un missatge de veu al mòbil.
Un avís és una nota informativa de caràcter públic, que pengem al suro,
al panell d’anuncis, en facebook, per a un destinatari col·lectiu.
Un comunicat és una nota o un avís amb la capçalera d’una empresa o
una institució, per tant, té un caràcter oficial. Pot ser una convocatòria de
reunió, un recordatori, un norma...

22 Imagina que et trobes en les situacions següents i has d’escriure una nota,

un avís o un comunicat:
a) Conserge. S’ha avariat l’ascensor. No estarà reparat fins que passen tres dies.
Escriu un avís breu i clar. Per a imprimir-lo i penjar-lo a la porta de l’ascensor.
b) Infermera. T’acaben de comunicar que la doctora Ferrer d’atenció primària
no assistirà hui al treball. Està malalta. Has d’avisar per megafonia tots els
pacients de la sala d’espera. Si el motiu de la visita és urgent, seran derivats
al doctor Pastor i a la doctora Rico, que actuaran de suplents. Però han de
passar pel mostrador d’informació per afegir-los a la llista. Si no és urgent, la
doctora Ferrer farà consulta l’endemà. Han de tornar a demanar cita. Prepara’t el text que llegiràs.
c) Cap de secció Ofertes SuperMark. Has de passar un comunicat a les caixeres, perquè el lligen cada deu minuts per megafonia. Hui, oferta especial a la
secció de verdura. Productes verds al 25% de descompte; fruita al 10%; per a
beneficiar-se del descompte, cal tindre la tageta SuperMark. La fan en caixa.
El comunicat els arribarà per escrit, has de donar-li un encapçament formal,
amb el teu càrrec i la data.
d) Coordinador de recursos humans. Has d’enviar un comunicat als caps de
secció de l’empresa, via correu electrònic, per convocar-los a una reunió divendres, de 13 a 14 hores, a la sala de juntes. L’ordre del dia és la necessitat de
fer més hores extra de bades. Has de remarcar l’assistència obligatòria. Tots
han de dur una proposta d’hores extra de la seua secció.

Relaciona les paraules anteriors amb el sector adequat:
Política: .............................................................................................................................................................................................
Economia: ......................................................................................................................................................................................
Indústria: ........................................................................................................................................................................................
Serveis: .............................................................................................................................................................................................
Altres: .................................................................................................................................................................................................

20

Uneix amb fletxes els següents refranys:
A la faena torta •

• mig acabada

Al malfaener •

• tanca-li la porta

Faena començada •

• no corre pressa

Faena entre dos •

• que deu de faena

Faena feta •

• cap faena li va bé

Faena fuig •

• merda per a tots

Més val un dia de festa •

• i menjar vine

21

Saps què signifiquen aquestes locucions i frases fetes? Amb quin ofici
tenen relació? Alguns oficis poden repetir-se:
tindre el cap com un tambor
arribar lluny
anar de ventre
tindre la mà trencada
arribar i moldre
perdre el cap
ser una mà foradada
alçar el cap
vindre d’un pèl
tindre el cap ple de pardals
aguantar el colp
deixar-ho córrer
traure el geni
alçar el colze
ser el cap de taula
fer la papallona
afluixar la mosca
ser un gat vell
fer llàstima
afegir llenya al foc
tractar a colps
fer camí
beure oli
dormir com una soca
arribar a les mans
anar al dret
córrer de boca en boca

20
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Intentes localitzar les persones següents, però no agafen el telèfon.
Deixa’ls un missatge de veu on expliques les situacions que detallem:
a) T’han destinat a Morella. Al tauler d’anuncis de l’empresa has llegit que ofereixen un pis per a compartir. T’hi interessa si és econòmic, tranquil i no hi ha
massa gent.
b) A mitjan matí has recordat que és l’aniversari de la teua parella. No tornaràs a
casa fins hora de sopar. La teua parella té el mòbil apagat perquè treballa en
una escola. Dis-li com l’estimes, com te’n recordes, que ja ho celebrareu el cap
de setmana...
c) Havies quedat per dinar amb els teus pares, però el matí s’ha complicat i no
podràs fer-los la visita. No agafen el telèfon perquè són al gimnàs. Excusa’t.
d) El llanterner havia d’anar a reparar-te l’aixeta a les cinc. Però tornaràs a casa a
les sis. Demana-li si pot vindre una hora més tard.

21
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El guió
Vols escoltar textos orals de proves
anteriors? Entra en la pàgina web
de la Diputació de València: www.
dival.es/normalitzacio/content/
vols-escoltar-textos

El paper dels grans
La gent gran és un dels fonaments de les cultures tradicionals. Els grans conserven els valors, transmeten els coneixements, eduquen els infants... Però en les
societats modernes o globalitzades els vells destorben. Destorben perquè no sabem què fer-ne, i perquè encarnen l’horror d’envellir. Hi ha pànic a fer-se gran i es
rebutja fer anys, fins al punt que l’ideal és l’eterna joventut, a força d’operacions,
medecines i tractaments...
Creus que els grans han de tindre un lloc i un paper en la societat? Quin? Ha canviat amb el pas del temps?

Abans de l’exposició

1. De què parlem? Determina el tema i escriu-lo.
2. Quines idees introduirem? Elabora una llista de les idees que convé
tractar en l’exposició. Pot ser una llista de paraules soltes. Actuaran de
«paraules clau» si les memoritzes i et permetran recordar de què has
de parlar.
3. Estructura. Ordena les idees i les paraules segons les aniràs explicant. El més important és la claredat. Qui escolte ha de tindre clar de
què parles. Per això és imprescindible que, primer, tin clar el que dius,
que transmetes sensació de seguretat, no d’improvisació.
4. Cohesió: les paraules s’han d’agrupar en oracions i les oracions en
paràgrafs. Ha fi d’estructurar i cohesionar millor el text t’aconsellem
l’ús de connectors d’ordre i espai. Pots seguir aquesta plantilla:
• El tema de què parlaré és... (enuncia breument el tema, en una oració);
• En primer lloc, m’agradaria explicar/exposar/comentar...;
• En segon lloc, descriuré/referiré/tractaré...
• Vés introduint les idees principals, les explicacions, els exemples...
sempre de forma ordenada. No t’entretingues massa en un punt. Si
tractes quatre idees, posem per cas, totes procura que tinguen més
o menys la mateixa extensió;
• Finalment, per últim... El text ha d’acabar amb una conclusió o un
resum.

Durant l’exposició

5. Usa sinònims per a evitar repeticions.
6. Fuig de falques o tics tipus: eh, bo, mmm...
7. Dóna sensació de seguretat. Parla a un ritme normal, ni ràpid (no
t’entendran i et posaràs nerviós), ni lent (semblarà que penses les
paraules una a una).
8. Usa un llenguatge estàndard, mitjà, no col·loquial. Evita castellanismes i vulgarismes. Recorda que una cosa és el registre col·loquial i
una altra el registre formal que has de demostrar en l’exposició.
9. Si et trobes a gust parlant, també es trobarà a gust qui t’escolta.
10. Practica l’oral amb la família, les amistats, els companys. L’oral no
s’improvisa, es practica i també s’estudia.
seguit et proposem un parell de temes per a elaborar una exposició.
Llig la introducció del tema i les indicacions. A partir dels consells anteriors,
prepara una exposició de tres minuts com a mínim. Pots ampliar les idees
dels enunciats o afegir-ne de noves.
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L’educació dels joves: ahir i hui
Com era la vida dels joves fa cinquanta anys i com és a l’actualitat? Com era l’escola? Com et diverties? Trobes diferències? Els joves, abans, eren més respectuosos,
més responsables? Quina vida era més sana?
Dóna’ns la teua visió.

De vegades, ens toca explicar o exposar un tema relacionat amb el nostre
treball o amb algun altre aspecte de la vida quotidiana. A fi que l’exposició
siga útil i efectiva, convé seguir una sèrie de consells:
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A més d’exposar, has de ser capaç de conversar amb una altra persona.
A partir d’un dels temes anteriors, que ja has exposat de forma individual,
dialoga amb un company durant tres minuts. Ací tens uns quants consells:
• Llibertat però educació. Adopteu el punt de vista que considereu, a favor, en
contra, etc.
• Parleu i escolteu. Escolteu el company i seguiu el fil de la conversa. Si el company
fa una observació, contesteu alguna cosa que hi tinga a veure i després, introduïu les idees que considereu al vostre torn;
• Diàleg a dos. Les intervencions han de ser equilibrades. No hi pot haver un que
parle tota l’estona i l’altre que calle. Igualment, deixeu expressar-se el vostre
company o sereu penalitzats per l’examinador. No monopolitzeu la conversa.

El perfil
26

Llig l’article següent sobre la música de Pep Gimeno Botifarra i elabora
un resum escrit de deu línies com a màxim. No copies fragments literals del
text. Sintetitza el contingut amb les teues paraules. Després, exposa oralment el teu resum.

Botifarra: l’home que sabia totes les cançons
Vaig escoltar Pep el Botifarra, per primera vegada, amb deu
anys, un dia de Tots Sants. Els meus pares em van dur a la
fira de Cocentaina, amb l’àvia Virtu, que vivia amb nosaltres.
Recorde que baixàvem pel carrer Major, atapeït de gent i de
paradetes, cap al Pla de la Font. Era el meu racó preferit de la
fira, perquè hi havia els animals. Tan bon punt ens vam endinsar al parc, alguna cosa va cridar la meua atenció. Més enllà del
tancat dels cavalls i dels ponis, entre el llavador i la font, barrejada amb la flaire de palla i la ferum d’animal, brollava una remor i s’ataüllava un rogle de gent. Aquella remor i aquella olor
se’m van quedar gravades a la memòria per sempre. M’hi vaig
acostar. Els pares no volien passar i ens advertiren que fugírem del «borum». Però l’àvia i jo, molt més decidits i temeraris,
ens obrírem pas entre la gentada. Jo a espentes i cabotades.
L’àvia, amb el gaiato, a puntellons al turmell i esclafades al dit

gros dels peus, força efectives. No tardàrem a col·locar-nos en
primera fila, havent deixat una vintena de persones coentes,
adolorides i mormolant.
Un home cantava. Un home cec, per les ulleres negres,
vestit de llaurador, acompanyat d’un altre que tocava la
guitarra. Feia un fred que carpia les pedres i no minvava
ni amb les ullades del sol. Però la multitud resistia dreta,
hipnotitzada, com sotmesa a algun estrany encanteri. El
cec refilava incansable, amb una veu que no s’assemblava
gens a la dels cantants de televisió. No havia sentit mai cantar ningú d’aquella manera i, alhora, em resultava la música
més natural i familiar del món. A les pauses, el cec enfilava comentaris i estirabots que rebentaven de riure tots els
congregats. L’àvia em va fer un escoltet: «Este home canta
les meues cançons».
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Aquell home era Pep Gimeno, «Botifarra», acompanyat
a la guitarra per Emili Vera i per Lola Tortosa, «la de la Torre», una altra cantant. Aleshores, encara no havia adquirit
l’anomenada actual. Vaig preguntar a l’àvia: «Qui l’ha ensenyat a cantar?». Ella em va contestar: «Segur que l’escola de
la vida, com a mi, i com a l’home que se sabia totes les cançons». Al·ludia al protagonista d’una rondalla que em contava de tant en tant. Després, amb els anys, m’he adonat
que Botifarra no és solament un «cantador» de música tradicional. És un recopilador i un divulgador. Si Enric Valor
s’ha guanyat el títol de salvador de paraules i d’històries, les
persones com Botifarra que mantenen viu el cant tradicional mereixen el reconeixement de salvadores de la música i
les cançons, d’una part fonamental del patrimoni valencià:
«Vos cantaré de tot cor les cançons que a mi em contaren,
perquè si mor la cançó, moren els qui l’ensenyaren». El mateix podríem dir de la llengua i de tantes altres coses.
Botifarra és memòria, és identitat, és patrimoni i és,
també, espectacle. Perquè si bé està escoltar-lo enregistrat,
millor és admirar-lo en directe. Rondalles, succeïts, dites, eixides, sentències, endevinalles i jocs de paraules adoben les
actuacions, per convertir-les en espectacles d’una vitalitat
incomparable. Encara que va començar a cantar i recopilar
des de la transició, des de Xàtiva i la comarca de la Costera
estant, l’esclat del fenomen Botifarra es va produir arran del
seu primer treball en solitari, Si em pose a cantar cançons
(2006). Fins aleshores, la música tradicional del País Valencià havia patit una acceptació marginal. Els que la practicaven no eren considerats músics. Sinó aficionats, gent nor-

mal, del carrer, que cantava cançons antigues, de poble. La
Nova Cançó tenia prestigi, els grups pop i rock es consideraven moderns... però, què era allò de cantar encara cançons
de batre, romanços, jotes, fandangos, malaguenyes, boleros,
seguidilles...? Aquell món ja no existia. Te’n cantaré més
de mil (2006) va demostrar que la música tradicional tenia
passat, present i, potser, futur. Que el repertori de músiques del món, dins del qual caben coses tan diverses com les
composicions ètniques, el folk, la música celta o les cançons
de grups de l’Europa de l’Est, també existia a casa nostra. Si
voleu estar-ne al dia, doneu un colp d’ull a la revista Caramella (www.caramella.cat), i vos sorprendreu de la vitalitat i
riquesa de la cultura i la música popular.
Un llibre imprescindible i preciós per a entendre el món
de Pep Botifarra és La veu de la memòria, d’Antoni Martínez
Revert. Aquest llibre, ric en fotografies, proposa un recorregut per la trajectòria vital i artística del Botifarra, i a més a
més, inclou un CD antològic amb cançons com ara «Malaguenya de Barxeta», «Peteneres», «Cant de batre», «Jota de
quintos», «Granaïna de Montaverner», «L’havanera Tita o
del Mareny» o «La versà de la Costera». Com també recomanem un altra publicació de més recent, Pep Gimeno Botifarra.
El cant de la terra, de Joan Olivares i Josep Vicent Frechina.
Millor disc Folk i Noves Músiques, als Premis Ovidi
Montllor; Premi Altaveu; Premi Enderroc... són alguns dels
nombrosos reconeixements que ha rebut. El més important, l’acceptació del públic i milers de CD venuts. Botifarra
és la punta de llança, la cara visible i exitosa d’un gènere
ancestral i que continua viu, malgrat la voràgine que ha
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capgirat el món rural: la cançó tradicional. Un gènere amb
protagonistes molt poc coneguts, tant a nivell de cantadors
com de grups, que ha generat grups de folk, des d’Al Tall, Urbàlia Rurana, Miquel Gil o L’ham de foc. Segons Toni Cucarella, «no és solament un cantador que coneix l’art, portentós
en execució: ell és, primer de tot, un recopilador pacient, un
investigador rigorós i, a la fi, un extraordinari divulgador».
Josep Vicent Frechina en parla a bastament en un llibre necessari per a entendre l’evolució de la música actual, La cançó en valencià. Dels repertoris tradicionals als gèneres moderns
(Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2011). Reprouïsc les
seues paraules:
«Botifarra ha obrat el prodigi que fa poc semblava impossible [...] Ha tret la cançó de l’armari, l’ha rentada per llevar-li
la sensació de naftalina i se l’ha plantada damunt del seu cos
rumbós. La seua bona planta n’ha fet la resta. Òbviament,
Botifarra no ha inventat res, però ho servix com mai abans

ningú no ho havia fet. El secret de la fórmula és tan bàsic
que sembla sobrer reiterar-lo. En primer lloc, un material
musical excel·lent que Botifarra coneix de primera mà, perquè li l’han ensenyat els darrers custodis de la tradició oral
[...] En segon lloc, un tractament elegant que dignifica la
matèria primera sense mistificar-la [...] I, finalment, el que
és més important: la seua forma de cantar, el magnetisme
escènic, l’expressivitat vocal, el timbre net i genuí, la dicció
popular que apel·la als arcans més atàvics de la identitat musical valenciana. Botifarra sona inefablement valencià: hi ha
una connexió profunda, visceral, entre el seu cant i el nostre
imaginari col·lectiu que ens fa sentir-nos irremissiblement
identificats».
Article publicat en La Veu (www.diarilaveu.com),
secció «Música per un país», de F. Gisbert.
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