
JORDI COLOMINA I CASTANYER 

JOAQUIM MARTÍ I GADEA 
COM A LEXICÒGRAF 

I COM A DIALECTÒLEG 

L'OBRA LITERARIA EN PROSA I ELS DICCIONARIS DE JOAQUIM 
MARTÍ I GADEA VISTS PELS NOSTRES FILÒLEGS 

Parers de Manuel Sanchis Guarner 

(1) Eri la introducció de 
Sanchis Guarner (1936). 

(2) Després de reproduir els 
títols complets de Martí i Gadea 
1891&, 1892, 1906a (esmenta la 
2a. ed.de 1912), 1914 i 1918. 

El 19361 mostra la seva admiració per l'obra de Martí i Gadea: "la col·lecció 
d'obres de Mn. J.M.G., és realment grandiosa per la quantitat i la qualitat dels 
materials que hi són arreplegats", i afig:2 "les pàgines d'aquestes obres escrites amb 
esplèndid llenguatge popular, graciós, ubèrrim, fresc i sucós, constitueixen una 
veritable mina de folklore valencià"; però no s'està de criticar durament 

...alguns defectes considerables [que] minven molt la seva vàlua: els materials 
estan completament desordenáis i molts d'ells repetits diverses vegades, àdhuc 
al mateix llibre; s'hi adjunten a tradicions seculars els costums contemporanis, 
fins i tot els exòtics, hi abunden extemporànies consideracions político-religioses, 
i ço que és més lamentable, l'autor inventa molt sovint, i no pren generalment la 
precaució d'advertir-ho. (pp. 3-4) 

En resum: desorde, repeticions, no saber distingir els costums "purs" dels "exòtics", 
ideologia reaccionària, excessiva identificació amb la tradició folklòrica fins al punt 
de sentir-se'n part i atrevir-se a "inventar"... 

Caplletra 11 (Tardor 1991), pp. 147-166 
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Quaranta anys més tard, manté substancialment el mateix parer;3 pel que fa a la 
seva obra lexicogràfica, el considera "un notable lexicògraf, i esmenta els seus dic
cionaris,4 obres que "superaren els reculls de lèxic valencià, malgrat la seva deso
rientació ortogràfica i malgrat que hi inclogué moltes paraules derivades i exòtiques"; 
clou l'article amb unes consideracions interessants: "d'esperit independent, treballà 
sempre en solitari, allunyat de lo Rat Penat i, molt més encara, del sector progresista 
del valencianisme". 

El 19805 el seu juí ja és una mica més benevolent: "fou un excel·lent folklorista i el 
prosista vuitcentista valencià de lèxic més ric i colorit, però tenia escàs gust literari i 
una gran desorientació gramatical"; diu que el seu diccionari de 1891 es basa en el 
d'Escrig "però conté prou mots populars i moltíssims refranys" i amb bona cosa de raó 
afirma que "inclogué innecessàriament noms geogràfics d'altres països i moltes 
biografies"; el petit diccionari de 1909 el considera "més interessant, i molt poc 
conegut" i afirma que "els mots, presos tots de la llengua viva, estan classificats per 
matèries" (p. IX). 

El parer de Joan Coromines 

En la bibliografia que encapçala el seu monumental i magnífic Diccionari 
Etimològic i Complementari de la Llengua Catalana (1980-1991, DCor) afirma que 
Martí i Gadea, "procedent de l'Alcoià, malgrat la mala grafia, dóna en aquest llibre 
[en els Tipos y modismes] un tresor riquíssim de la llengua popular i el folklore 
valencians, molt superior a les defectuoses obres lexicogràfiques" (p. XXXII). Però 
allò més important no és aquest juí positiu -poc diferent del de Sanchis el 1936-, sinó 
el profit extraordinari que Joan Coromines obté del bmdatge quasi sistemàtic dels 
Tipos y modismes i el fet d'haver-nos mostrat, amb el seu exemple, que no es pot fer 
cap estudi a fons del lèxic valencià sense un buidatge exhaustiu de les obres en prosa 
del genial rector de Mislata. 

EI parer de Colón-Soberanas 

Els autors de l'útil manual sobre la nostra lexicografia6 consideren Martí i Gadea 
"autor d'obres remarcables en el camp del folklore", però són especialment durs amb 
ell, car li concedeixen "el primer premi d'embalum" pel fet d'haver eixamplat "el 
material dels seus predecessors Escrig i Llombart amb topònims, biografies, espe
cialment hagiografies [afirmació exagerada] i tota mena de dades històriques curioses". 
Tenen raó quan afirmen que "no tenia desgraciadament el rigor i el mètode necessaris 
per a la tasca lexicogràfica", que emprava una "ortografia estrafolària" i que en el seu 

(3) Vg. Sanchis Guarner 
(1976): "amb les dades aplegades 
als pobles de les diverses comar
ques on residí compongué llibres 
folklòrics, no ben elaborats, però 
molt rics de materials i de lèxic -
juntament amb elements folklòrics 
autèntics i valuosos, hi barrejà 
sovint consideracions morals i 
cançons inventades per ell". 

(4) Vegeu Martí i Gadéá 
(1891 a i 1909). 

(5) En el seu pròleg a F. 
Ferrer Pastor (1980). 

(6) Vg. Colón & Sobera
nas (1986: 171-172). 
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diccionari "el lexicògraf pot espigolar força notícia valuosa"; però no comparteixc el 
seu dicteri que siga "també un recull de mots fantasmes". 

Pel que fa al petit diccionari de 1909, rectifiquen amb raó el comentari de Sanchis: 
no tots els mots són presos de la parla viva, car una bona part són copiats descaradament 
del vocabulari de Miquel Rosanes (1864). Però Colón-Soberanas no han estudiat a 
fons aquesta obra, car, com demostrarem més avant, Martí i Gadea no sols es va limi
tar a afegir alguns capítols originals i a introduir-hi algun "afegit escadusser" com 
afirmen els autors esmentats, sinó que va ampliar l'obra considerablement.7 

El Novísimo Diccionario General Valenciano-Castellano (1891-1906?) de 
Joaquim Martí i Gadea 

(7) En alguns capítols -p.e. 
el dels ocells- quasi va doblar el 
nombre d'entrades; vg. més avant 
el nostre estudi d'aquest aspecte. 

(8) És urgent que algú es 
decideixca a mampendre un estudi 
seriós de l'obra d'Escrig. Caldria 
entre d'altres aspectes: esbrinar el 
model de llengua que proposava, 
tractar d'aclarir quinapart del lèxic 
és realment "inventada" (els fa
mosos "fantasmes", que tinc qui
mera que en deuen ser molt 
pocs...), quina part del lèxic prové 
del seu parlar nadiu del Camp de 
Llíria. Un bon complement fóra 
un buídatge de la literatura valen
ciana coetània. 

(9) De vegades qualifica les 
entrades com a cat., prova que el 
mot no li devia resultar familiar. 

(10) Sobre el qual vegeu 
Gulsoy (1964:1356) i en aquest 
mateix volum el treball d'Antoni 
Picazo. 

(11) De vegades Llombart 
deixa de banda material de l'Es-
crig. Martí i Gadea normalment 
no deixa res per verd: interprete 
aquest fet com a prova que va 
treballar primerament sobre 
FEscrig. 

Les obres lexicogràfiques valencianes del segle passat han merescut judicis poc 
favorables de la major part d'estudiosos. Coromines només en salva el diccionari 
d'Escrig ( 1851 ). Certament, el recull de l'advocat llirià té el mèrit de ser el primer amb 
pretensions d'exhaustivitat, no presenta problemes de fonts, i com ha assenyalat el 
mestre Coromines té un caràcter genial. Ja sabem que va buidar tots els vocabularis 
valencians coneguts al seu temps: els dos diccionaris de Carles Ros (1739 i 1764), el 
de Just Pastor Fuster i Tarongí (1827), i els dos de Lluís Lamarca (1839 i 1842). Estic 
convençut que va tenir al davant el Diccionari de la Llengua Catalana (1839-1840) 
del valencià Pere Labèrnia, però només hi poà els mots que li resultaven familiars en 
el seu valencià.8 

El vocabulari de Constantí Llombart (1887) ja és tota una altra cosa. La seva 
concepció, ben correcta i oportuna, del valencià com a part del conjunt catalano-
valenciano-balear, el seu "pintoresc" llemosí, l'emmenà apoar sense gens de precaució 
en els diccionaris del Principat, principalment les diverses adaptacions del Labèrnia.9 

Va ampliar considerablement l'Escrig amb materials de vegades de tipus enciclopèdic 
-dades que arreplegava en les obres erudites de Carboneres, el Marqués de Cruïlles, i 
altres-, amb els repertoris de pardals i peixos d'Orellana, i a més va tenir accés -i 
sembla que els va aprofitar a fons- a materials inèdits, com ara el valuós vocabulari 
-de més de 10.000 mots- de Josep Font i Piris, nat a Cullera.10 

Joaquim Martí i Gadea, que havia començat a treballar sobre l'Escrig de 1851, 
davant l'aparició del de Llombart (1887), degué decidir endarrerir l'aparició del seu 
diccionari i aprofitar els materials d'aquell.11 El seu afany d'ampliar-ne el gruix 
-segurament motivat per raons comercials- va perjudicar notablement la seva obra. El 
maremàgnum de dades enciclopèdiques -geogràfiques, biogràfiques, etc.- pot des
animar certament estudiosos amb poca paciència. Aquells, però, que voldran -i 
sabran- destriar els materials originals dels copiats, hi trobaran sorpreses nombroses 
i valuoses. 
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Em sembla que perquè puguem ser objectius amb els nostres lexicògrafs 
vuitcentistes no hi ha res millor que estudiar les seves obres d'una manera objectiva: 
no limitar-nos a agafar quatre mots a l'atzar i tractar de demostrar-ne el caràcter 
"fantasmagorie", sinó estudiar trossos complets dels diccionaris. Això es el que 
pretenc fer ací. 

Vegem comparativament totes les entrades d'Escrig, Llombart i Martí Gadea 
-acarades amb el Labèrnia- començades per aix- (complete les dades amb les variants 
que trobem començades per eix-): 

ESCRIG1851 

aixa 
— . . 

[eixàbega] 
[Eixàvia] 
aixada,-eta 

-
-
-
-

aixada de pent 
aixadar,-ada 
-ant,-at 
aixagualls 
aixaguar, 
-ant,-at 
aixalma 

[eixalmar, 
-ant, -at, -er, 
[Eixalo] 

-ó] 

[xaloch, jaloch] 
aixam,-et 
aixambrar 

-
[eixamorar, 
-ant, -at] 
-

[eixamplar] 

aixàr,-ador, 
-ant,-at 

-
-

LLOMBART 1887 

aixa 
mestre d'aixa 
[eixàbega] 
[Eixàvia] 
aixada,-eta 

-
— .. 
— 
-

aixada de perit 
aixadar,-ada 
-ant,-at 
aixagualls. 
aixaguar, 
-ant,-at 
aixalma 
aixalmar, 
-ant,-at,-er 
[Eixalo] 
[xaloch] 
aixam,-et 
aixambrar,-at 

-
aixamorar(se),-a, 
-adet,-ant(se),-at 
aixa (arrere!) 
[eixamplar] 

àixar,-ador 
-ant,~at 

- • 

-

MGADEA1891 

aixa12 

mestre d'aixa 
aixàbega 
Aixàbia 
aixada,-eta 
aixadeta de reg 
aixadeta de jardiner 
-ella,-elleta, 
-elliua,-adoner 
aixa de pent o pich 
aixadar,-ada, 
-ant,-at 
aixagualls 
aixaguar, -ament 
-ant,-at 
aixalma 
aixalmar, 
-ant,-at,-er 
Aixaló 
aixaloch 
aixam,-et 
aixambrar 
aixamenar 
aixamorar(se),-ada, 
-adet,-ant(se),-at 
aixa (arrere!) 
aixamplar,-e 

aixafflugues 
aixar,-ador(s), 
-ant,-at 
aixara 
aixaraca 

LABÈRNIA 1839 

aixa 
mestre d'aixa 

aixada 

aixadeta 
aixadella,-ell 
aixadó 

aixadada 

aixaugar 

aixaloch 
aixam 
aixambrar 
aixamanarse 
aixamorar 
-at 

aixamplar(se),-ador, 
-ament,-as,-at (12) Assenyale amb negreta 

els mots que apareixen en Fullana 
Mira (1921), el qual es va basar 
en el diccionari de Martí i Gadea; 
vegeu per exemple aixadeüa i 
aixovar, que manca en Escrig i en 
Llombart. 
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ESCRIG 3.851 

[eixarop] 
[eixarretar] 

aixeixa 
aixella 

[eixelleró] 
[eixem] 
[eixemplar, -e] 
[eixercici, -it, -itar] 

[eixeringal 

aixeta 
aixetar. 
-ant. 
així 
així-ls 
així m 
aixi mateix 

[gi menea] 
aixina 

[eixcngner] 
¡eixir...| 

això 
| eixoharj 

aixorea 
aixoi'dar. 
-amem, 
-ant.-at 
aixòrdre. 

LLOMBÀRT 1887 

[eixarop] 
[eixarretar] 

aixeixa 
aixella,-es 
[eixelleró] 
[eixem] 
[eixemplar, -e] 
[eixercici, ~it,-àr] 

[eixeringal 

aixeta 
aixetar 
-ant.-at 
així 
així-ls 
així-m 
aiximateix 

aixina 
aixinamateix 
[eixenguei'l 
[eixir...] 
ai.xís 
aixismaTcix 

això 
leixobar] 
aixona,-cs 
-eta.-etes 
aixòrca.-tjues 
aixordar(se), 
-anient. 
-ant.-ar 
aixòrdre. 

MGADEA1891 

aixardor,aÍxerdor 
aixarop 
aixarretar.aixerretar 
[eixerrir-se] 
aixaus (CAT.) 
aixecar,-ador,-ament, 
-ant,-at 
aixeixa 
aixella,-es 
aixelleró,aixilleró 
aixem 
aixemplar,-e 
aixercici,-it,-itar 
aixeregar,-anf,at 
aixeringa,-ada,-ar 
aixerri 
aixeta(tonclls...) 
aixetar (ANT) 
-ant.-at 
així 
així-ls 
aixi-m 
aiximateix 
aiximenera 
aixina 
aixinamateix 
aixinguer 
aixir.-ida 
a ix is 
aixismateix 
aixiu 
això 
aixobar 
aixona,-cs. 
-ela.-ctes.-iua 
aixòrca (ANT)-ques 
aixordar(se) (ANT) 
-ament.-adamem.-ant,-
-antísej.-at 
aixòrdre. " 

LABÈRNIA 1839 

aixardor 
aixarop,-ar,-ment 

aixarrahit 
aixaus 
aixecar(se), 
-ament 

aixella 
aixelleró. 

aixadagat 

aixerri.-is 
aixeta 
aixatar.-able.aixetar 

axí 

aixanguer 

axis 

axò 

aixorca 
aïxordar(se) 
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ESCRIG 1851 LLOMBART 1887 MGADEA 1891 LABERNIA 1839 

-ent, -gut 
[eixobar] 

aixugar,-o 
[eixugada,-ador, 
-amans, -ó] 
[eixut] 

-ent,-gut 
[eixobar] 

aixugar,-ada, 
-ador,-amans, 
-ant,-at,-ó, 
aixut 

-ent,-gut 
aixovar (subs.),-et 
aixovar una mina 
aixovar un pou 
aixovada,-able, 
-adament,-adet, 
-adíssim,-ador,-adot 
-anient, -ant(se),-at 
aixugar,-ada, 
-ador,-amans, 
-ant,-at,-ó(net) 
aixut(et) 

aixovar 

aixugar(se) 
-ador,, -amà 
-at 
aixut, -esa 

Aquest quadre ens permet comprovar el mètode de treball de Martí i Gadea.13 Hi 
distingiré diversos apartats: 

1. El mecanisme principal d'obtenció d'entrades noves és el recurs a la pronúncia 
popular. A partir de mots que ja apareixen en Escrig i en Llombart com ara 
eixàbega, Eixàvia, eixalmar, Eixalo, eixamplar, eixarop, eixarretar, eixelleró, 
eixem, eixemplar, eixercici, eixeringa, eixir o eixobár, obté noves entrades 
començades en aix-: aixàbega, Aixàtiva, etc.14 Cal dir que aquest procediment 
ja l'empraven Labèmia: aixaugar, aixaloch, aixam, aixamorar, etc. i Escrig: 
aixaguar, aixam, aixetar, aixordar, aixugar. 

2. Un altre recurs és la formació de derivats. Martí i Gadea obté així aixaguament 
i aixoniua. 

3. Quan pren un mot de Llombart i no li resulta familiar hi afig la indicació 
ant(ïcuado, antiguo): vg. aixetar, aixòrca i aixordar. 

4. Explota més a fons encara que Llombart les fonts lexicogràfiques catalanes. 
Podem veure com Labèmia ha estat -probablement-15 el model copiat en casos 
com: aixadella, aixaloch, aixamenar, aixamplar, aixardor, aixecar, aixeregar, 
aixerri. Tanmateix hi podem distingir diversos matisos: 
4.1. El mot de Labèmia és copiat, però com que no li sembla valencià l'acom
panya de la indicació cat(alán):16 aixaus l o premi que dóna als que fan pujar la 
dita en los encants qui-s queda la pessa. Prometido' (Labèmia 1939); aixaus 'm. 
pi. cat. Adehala: aumento o exceso que se da en las compras y ventas de ropas 
u otros. V. Afegitó, Remijó y Repeló' (DMGad). 
4.2. Pren el mot del Labèmia però l'adapta a la seva pronúncia: aixamanar es 
transforma en aixamenar, aixardor es reproduit així i en la variant que li era 
més familiar aixerdor, aixadagat li fa venir a la memòria el seu aixeregat}1 

(13) Ja es veu clarament que 
si el diccionari de Llombart és la 
segona edició del d'Escrig (no pas 
la tercera, car Sa de 1871 fou una 
reedició de la de 1851) el de Martí 
Gadea n' és la tercera. 

(14) En el cas dels arabismes 
la forma en aix- ha estat adoptada 
com a normativa: aixovar (DFa-
bra) aixàvega, aixarop (DCVBj. 

(15) Segurament no la pri
mera edició (1939-1940), que és 
la que jo utilitze, sinó alguna de 
les edicions deia darreria del segle 
xix o encara de primeries del xx. 
He comprovat que p.e. el mot car-
daire 'm. cat. zool. Raya: pez' 
(DMGad) manca en les edicions 
vuitcentistes del Labèrnia (1868, 
1888) i en canvi sí que apareix a 
l'enciclopèdic de Salvat en tres 
volums, sense data, però que em 
sembla que és de 1905.,. 

(16) Mecanisme bastant 
usual també en el diccionari de 
Llombart, d'on el degué pendre 
Martí i Gadea. 

(17) Martíi Gadea també en
registra eixeregar-se de set. 
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4.3. Agafa el mot de Labèrnia però introdueix alguna matisació en el sentit. És 
el cas d'aixecar. Labèrnia defineix aixecar(-se) simplement com a 'alsar(-se)' 
i només dóna el derivat aixecament 'la acció de aixecar o aixecar-se; sedició, 
sublevado'; en canvi Martí i Gadea escriu: "aixecar. Alzar o levantar, hablan
do de edificios", "aixecament. Alzamiento o levantamiento" , "aixecador. El 
que alza o levanta", "aixecant. Levantando" i "aixecat. Alzado o levantado 
desde el suelo". Em sembla evident que els comentaris "hablando de edificios" 
i "desde el suelo" provenen dels coneixements de Martí i G, dea i són una prova 
que aixecar encara era viu en valencià a la darreria del segle passat. 

5. El recurs als mots fantasmes no sembla gaire productiu en Mt t í i Gadea. Jo 
només n'hi sé trobar un cas: el castellà ajaraca ha estat adaptat com a aixaraca. 

6. El darrer recurs és ei més important per a nosaltres: introducció de mots 
pro vinents directament de Martí i Gadea. Fóra el cas deaiximenera i d'aixovar. 
Escrig dóna gimenea i fumerai; Llombart només fumerai; MGadea a més 
d'aiximenera enregistra eiximenera ïximenera. 
El cas & aixovar és força interessant. Algú podria pensar que és un d'aquells 
famosos mots fantasmes: aniria ben errat. Al DMGad trobem: "eixovar. Agotar 
o consumir una cosa", "aixovar. Agotar: consumir, sacar, extraer o apurar el 
agua u otro líquido hasta la última gota. // aixovar una mina. Agotar una mina, 
extraerle todo el mineral. // aixovar un pou. Agotar un pozo: sacar toda el agua 
que contiene", i afig nombrosíssims derivats: aixovada, -able, -adament, -adet, 
-adíssim, -ador, -adot, -anient, -ant(se), -at. Ja és estrany c le si fos un mot 
"fantasma" gosàs inventar-li una descendència tan nombrosa... Ens acaba de 
convèncer del caràcter real del mot el fet que també l'usa en la seva magnífica 
obra en prosa. N'he trobat dos exemples: 

...y com aquella mina ["tocar els orguenets pels carrers"] segurament ja no 
dóna aguiletes per haver-se eixovat del tot... (A I, 88) 
.. .la nostra llengua té un repertori tan gran, que no-s fàsil poder eixovar4o en 
molt temps (Ens., acabament; frag. reprod. per A, Domínguez).18 

(18) A Domínguez (1981' ^ ' ^ a ^ e r e b u t J a r Fetimologia dfeixovar que proposa el DCVB: "del val. aixuar (= 
84). eixugar) amb contaminació del subs, aixovar"}9 És possible que hi haja hagut 

(19) Verb que Maní Gadea encreuament amb el substantiu aixovar. Però no es tracta d'una alteració ú'eixugar, 
també usa: "s'aixuà un poch la . , , -, , , , , _, T \ ™ - o n 
roba" (AI 30) S l l í 0 ^ v e™ eixau8ar> c o m n a observat amb encert Joan Coromines/" 

(20) "Una variantd'eixaugar 
amb el sentit <i"exhaurir'sembla 
usar-se en la forma eixovar a Va
lència (dice, de MGadea)" i dóna 
la cita dels Tipos que hem repro- -
duït supra (DCor, III, 248 b 18-
22). ., 
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EL VOCABULARIO VALENCIANO-CASTELLANO EN SECCIONESDE 1909 

Aquest vocabulari, "el más completo de los publicados hasta el dia" com s'afirma 
a la portada, a gosades que és com han dit molt encertadament Colón-Soberanas un 
plagi del Vocabulario Valenciano-Castellano dividido en grupos para facilitar la 
memoria de las palabras en él contenidas, Valencia, 1864, obra del vigatà Miquel 
Rosanes, "director de la escuela pública superior de Sueca";23 no sense ironia Martí i 
Gadea qualificava el seu llibre de "novetat".22 Però això, que és cert, no és tota la 
veritat. Ben cert és que Martí i Gadea pren com a base el treball de Rosanes, però hi 
afig nombrosos materials nous. Són novetat les seccions següents: 

Ia "Los días de la semana" (p. 7), 
2* "Los meses del año" (p. 7), 
3a "Fiestas principales del año" (pp. 8-9), entre les quals trobem: la Mare de Déu 

Canelera, la Verge;del Roser, Sent Xotxim [grafiat Sen Jogim\, 
4a "Nombres de personas" (pp. 9-15), entre els quals: Agna, Barbera, Bertomeu 

[grafiat Bertomeu, i doncs amb e tancada], Betriu, Eulària, Gecint, Guisabel 
[qualificat com a "popular"], Marian, RafeL., 
"Alhajas, ornamentos, vasos sagrados, imágenes y demás cosas pertenecien
tes a la Iglesia" (pp. 58-64), 
"Nombres de pueblos y sus habitantes", pp. 98-125), noms dels pobles 
valencians i gentilicis corresponents, p.e. "Agnas -Annüi.stgncier, -ra. 
annense..."; entre els quals: Alcàntera, Almedíxer [gr. Almedígerj, Ayòder, 

••Bériéjúcer, Benijòfer... ••,-.': • 
"Partes del mundo, sus estados, capitales y habitantes" (pp> 126-131), 
"Números romanos" (pp. 131-132), -• - . 
"Numeración arábiga" (pp. 132-133), 
"Monedas antiguas y modernas de esta región" (pp. 134-136), com ara doset, 
treset, qué, huité, dihuité, gosset, aguileta..., 
"Refranes" (pp. 136-183), part intéréssantíssima, p.è. "al peixcador de canya, 
la fam Y escanya", "en lo pla del Moímell, la marsegüera és moscatell", "ni 
menjar sopes sense cullera, ni porta sense polleguera". "no hia pijor esquerda 
que la de la mateixa fusta", "qui bé estiga. que. no-s moga, meneje, abellugue 
o s o rolle"... 

Però lins i tot en els capítols que copia de Rosanes la tasca de Martí i Gadca no es 
limita a "plagiar". No deixa per verd res del seu model, però el corregeix, el completa 
i l'amplia bona cosa. En alguns casos l'eixamplament arriba quasi al cinquanta per 
cent, com podrem comprovar tot seguit comparant el grup 9è de Rosanes ("De los 
animales volatiles") amb la 14'' secció de Martí i Gadea ("Animales volátiles"): 

11' 

20a 

21a 

22a 

23a 

24a 

•25a-

:.. (21) Aquest vocabulari ha 
estat reeditat en facsímil en els 
Quaderns de Sueca, VII, Sueca, 
Juny 1985, pp. 163-180. Sóbreles 
idees pedagògiques renovadores 
de Miquel Rosanes, que no era ni 
de bon tros "apitxat" com suposen 
sense cap fonament Cotón-Sobe
ranas (1986: 169), sinó nat a Vic 
el 18 de juliol de 1819, vegeu l'ar
ticle de J. V. Aznar (1985). 

(22) Pot. a haría ïenia el bo 
de Mart:' ! Gadea pe; a gosar afir-
m.u que"cieenio> C'fin, con està 
ubnta interpretar lo-» cíeseos de ía 
inmensa mayoría de los naturales ' 
de mustio ¿nttgun remo* y para 
ello hemos di\iüu!c el Vocabula- • 
i ID en Secciones mr sJadqae so- -
hieiod,! sobran .'pieciar lossefio1-
iv< m.icMros y profesores de es-/ 
cuelas y colegios de ambos sexos, 
y merecerá nin duda el agrado y 
í a ^ i í del púbííLo"'. 
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ROSANES 1864 MARTI I GADEA 1909 

agró 
ártet 
-(pollet del) 
-chove 
bequeruda 

*còllvèrt 

còrp 

esparver 

estornell 

fòcha 
gafarró 
gall 

guala 

merla 
musòl 
oca 

(garza) 
(ánade) 
(anadino) 
(anadón) 
(becada o chocha) 

(ánade macho) 

(cuervo) 

(esmerejón 
ó esparaván) . 
(estornino) 

(foja) 
(pardillo) 
(gallo) 

(codorniz) 

(mirlo) 
(mochuelo) 
(oca o ganso) 

oronclla IÍ oronda (golondrina) 
òvil a 

palometa 
pardal gran 
-chiquet 

(lechuza) 

(^mariposa) 
(uve) 
(pájaro) 

agro 
ánet o *ánech 
ánet (pollet del) 
ánet jove 
bequeruda 
blanca 
*buixquereta 6 busquereta 
cadarnera o cagarnera 
canari 
^capellanes 
*capsot 
*caro 
cogulla, -da 
*colbit 
colom, -ma 
couvert 
* Cornelia o *cuefn.eta 
còrp 
enganyapastors 
esparver 

estornell 
falda o *(fal)sía 
falcó 
foja 
gafarró 

gall 
*gènna, *genneta 

guala ó *gual-la 
•foliguer ó '•"voligiier 
jndia 
merla 
inusòl 
oca 
oronella u oronda 
ùvila ií *ùbilu 
puixare.ll 
palometa 
pardal gran 
pardal giquet 
pardales 

(garza) 
(ánade) 
(anadino) 
(anadón) 
(becada ó chocha) 
(picaza, urraca) 
(moscareta, arandillo) 
(jilguero) 
(canario) ' 
(capellanas) 
(cabezudo) 
(caro,, especie de mochuelo) 
(cogujada) 
(especie de chorlito) 
(palomo, -ma) 
(ánade macho) 
(corneja, choya) 
(cuervo) 
(autillo ó engañapastor) 
(esmerejón 6 esparaván) 

(estornino) 
(vencejo) 
(halcón, avión) 
(foja) 
(pardillo) 
(gallo) 
(avecilla, especie de 
jilguero) 
(codorniz) 
(esparaván, esmerejón) 
(ave fría, frailecillo) 
(mirlo) 
(mochuelo) 
(oca o ganso) 
(golondrina) 
(lechuza) 
(pajarel) 
(mariposa) 

(<"'e). 
(pájaro) 
(pajarilla, -tó) 
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ROSANES 1864 

pato 
perdigòt 

perdiu 
pichons 

poll 
pollastre 

putput 
rata penà 

rosiñol 
sarset 
tauladí 
ó taulahí 
titòt 

tort 

(pato ó ánsar) 
(perdigón) 

(perdiz) 
(palominos) 

(polluelo) 
(pollo) 

(albubüla) 
(murciélago) 

(ruiseñor) 
(cerceta) 

(gorrión) 
(pavo) 

(tordo) 

trencapíñols (qaebrantahueso 
u osígrago) 

MART 

pato (pato ó ánsar) 
perdigòt 
perdihueta 
perdiu 
pijòns (sic) 
piuleta 

poll ó pollet 
pollastre 
pringa 
putput ó *purput 
* rat penat ó rata pena 
reyet 
roseta 
rosinyol 
sarcet 
tauladí ó teuladí. -hí 
terrerola 
titòt ó *indiá, tito 
*tordanja ó tordenja 
tort 
*totestiu ó *estiverol 

trencapinyòls 
verderol 
*vigèch 

I IGADEA1909 

(perdigón) 
(perdigana, pollo de la perdiz) 
(perdiz) 
(palominos) 
(aguzanieve, pizpita, motacila 
[sic]) 
(polluelo) 
(pollo) 
(pinzón, -zón) 
(albubüla) 
(murciélago) 
(reyesuelo [sic]) 
(cerceta jaspeada) 
(ruiseñor) 
(sarceta o cerceta) 
(gorrión) 
(terrera) 
(pavo) 
(tordella) 
(tordo) 
(pavo carbonero, monje, fringi
lago) 
(quebrantahuesos ú osifrago) 
(verderón) 
(azabache) 

Rosanes arreplega trenta-cinc noms d'animals voladors, dels quals trenta-tres es 
troben al diccionari d'Escrig (1851), la seva única font, que es va limitar -i no va fer 
poc- a buidar i a esíructurar-ne els materials per camps semàntics. Els únics mots 
absents en el repertori del genial llirià (que he marcat amb un asterisc) són coll verd i 
palometa 'mariposa'.23Però Rosanes no es limita a copiar Escrig sinó que introdueix 
qualque variant, p. . taulahí, que manca en Escrig, on només trobem tauladíi teuladí; 
i sobretot embastardéix F ortografia: ànet jove i rosinyol d'Escrig esdevenen ànet 
chove i rosiñol. 

Martí i Gadea quasi duplica les entrades: passa de les 35 de Rosanes a 64. Acon
segueix 29 entrades noves, i 17 variants24 o sinònims nous: en total 46 formes noves 
enfront de les 35 de Rosanes. D'aquestes 46 n'hi ha 24 a FEscrig. De les 22 no enre
gistrades en F Escrig (marcades amb asterisc) en trobem algunes al diccionari de 

(23) Escrig només arreplega 
palometa com a 'palomica, -lla, 
-ta'. 

(24) Les variants són majo
ritàriament fonètiques: ànet/àmc, 
buixquereta/busquereta, falda/ 
falsia, guala/gual-la, putput/, 
purput, teuladí/teulahi, xoliguer/ 
soliguer; algunes representen can
vis de sufixos: camella/cometa 
(ultracorregida en cuerneta, cf, 
quartina per cortina a la Marina 
Alta i a la Safor, conseqüència de 
la imitació de la pronúncia ciu
tadana quaranta en comptes de la 
general coronta), oronella/orone-
ta. poll/pollet, tordanxa/tordenxa, 
xenna/xenneta; canvi de gènere 
en rat penat/rata penada i en el 
radical en cadamera/cagarnera. 
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Llombart (1887): cornella, rat penat, roseta, soliguer, tordanxaïîotestiu. La resta 
apareixen per primera vegada25 en el diccionari de Martí Gadea de 1891: 

(25) En la lexicografía va
lenciana, és clar. 

(26) Llorente (1909: 306): "y 
al caure-1 sol, cassadors destresia 
joca van d'ànets silvestres/vora-1 
barranch dels Algadins". 

(27) A Callosa d'en Sarrià, a 
la Marina Baixa, encara és viu fer 
l'ànec 'fer l'ase*. Segons el DCVB 
es diria ànec a Benassal, Sueca, 
Xàtiva, Alacant i Elx; però Coro
mines (DCor) només troba a Sue
ca - i fossilitzat en toponímia- la 
Mola dels Ànets. 

(28) Vegeu més informació 
sobre aquest ornitònim i també 
sobre la buixquereta, el caro i la 
xenna en Colomina (1991). 

(29) He arreplegat andià 
'titot' a la Marina Alta. 

(30) Sobre aquesta variant 
xoliguer de la Marina Alta, que 
Sens dubte deu ser una recialla de 
la repoblació mallorquina set-
centista, resultat d'un encreuament 
entre el mall. xoriguer i el va!. 
soliguer, variants totes dues de 
l'antic soriguer, vegeu Colomina 
(1986: 672). 

ÀNEC, Escrig ÏDLlomb només donen ànet, la variant etimològica, el darrer amb 
cita del Palmireno. Ànet és també la forma que trobem en M. A. Orellana (1795: 7), i 
la que emprà Llorente.26 Al DMGad "ànec, zool. anade. V. ànet" i "aneguet V. 
anedef'P 

BITXAC. Al suplement del DMGad trobem "vigèch [llegiu vitxèc] zool. azaba
che: pájaro cuyo nombre toma de su canto".28 

BUIXQUERETA. En DLlomb trobem només busquereta i rnuixquereta. Al 
DMGad: "buixquera, buixquereta. f. zool. Moscareta. V. Busquereta y rnuixquereta! 
Arandillo". 

CAPELLANA. 'pájaro de plumaje obscuro, con una especie de bonete en la 
cabeza, y muy parecido a la cogujada' {DMGad). 

CAPSOT. 'pájaro algo menor que la cogujada, de color obscuro y cabeza muy 
abultada' (DMGad). 

CARO, 'ave nocturna, especie de mochuelo, que da gritos lastimeros al amane
cer y al anochecer, y habita en terrenos montañosos'{DMGad). 

CÒLBIT. 'ave, variedad del chorlito, algo menor que la cogujada, con man
chas rojas en la cabeza y el lomo, y amarillas en las alas; anida entre la broza de 
las márgenes' (DMGad, el quai també enregistrava la variant xdlbit: "jòlbit, V. 
cdlbif). 

INDIA, 'ánsar o pato. V. tito? (DMGad).29 

PURPUT. "purput, V. putpuf (DMGad). 
XENNA. Genna: 'especie de pájaro, menor que el jilguero, de color ceniciento; 

sin duda se le llama así en las montañas de Alcoy, donde abunda, por su canto 
gangoso'(DMGad, que també enregistra la variant xena: "gêna, V. gènna"). 

XOLIGUER. "joliguer, V. soliguer" (DMGad).30 

Els exemples anteriors ens permeten comprovar que Martí i Gadea no es limitava 
a copiar els seus models, sinó que també treia profit, dels seus coneixements. Les 
definicions de mots com ara capellana, caro, còlbit, vitxecoxenna, amb les referències 
localitzadores ("en las montañas de Alcoy"), les comparances amb altres ocells i les 
propostes etimològiques ("cuyo nombre toma de su canto", "por su canto gangoso") 
mostren ben a la clara que no són mots copiats d'altres diccionaris, ni són cap dels 
famosos "fantasmes" que tant han esearotat alguns dels nostres estudiosos. 
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JOAQUIM MARTI I GADEA COM A PRECURSOR DE LA DIALECTOLOGIA 
VALENCIANA 

No són solament les circumstàncies de la seva biografia les que ens poden explicar 
V ampiaría dels seus coneixements sobre els parlars valencians del seu temps; calia 
també una gran capacitat d'observació i un excel·lent sentit de la llengua, coses que al 
meu parer posseïa a bastament Martí i Gadea. Però tanmateix convé recordar que 
estigué en contacte durant prou temps amb bastants maneres de parlar el valencià: 
desset anys al seu Balones natal (el Comtat de Cocentaina, 1837-1854), onze anys al 
Seminari Conciliar de València (1854-1865), deu a la Marina Alta (Pedreguer, Dénia 
i sobretot, ja com a rector, a Senija, 1867-1876), dos a Anna (la Canal de Navarrès, 
1876-1878) i trenta-vuit anys, fins a la seva mort, a Mislata, d'on fou rector (1878-
1916). 

Notícies del parlar aícoià 

Nat al Comtat de Cocentaina, se sentia, però, i s'afirmava ben sovint en la seva 
obra com a "alcoià", o més aïna "de les muntanyes d'Alcoi".31 Amb l'excepció de la 
breu nota de Ca vanilles32 em sembla que és Martí i Gadea el primer c[uc IR una bona 
descripció de la pronúncia alcoiana de les aa finals com a ee obertes.33 En YEncisam 
(pp. 399-400) ja escarneix la pronúncia alcoiana: 

El Pardalot d'Alcoy.-¿D'ahon bolè?-Del barranc del Sínc.-¿Y com és que 
caigué y es féu a trosos?-Perquè li faltave la eue."; "En Alcoy els cheus.-¿Has 
vist la cuque fee? 

I en els Tipos y modismes (1906, pp. 20, 62 i 100): 

,, .tindré caràcter festiu y ser satisfets y de la búllè com dihuen ells ["los gèus o 
alcoyans"}; "La Cuqué Fee, com dihuen els alcoyans a l'antiga..."; els alcoians 
reben el sobrenom de xeiïs "per la deixà o tonet que fan quant parlen, els quals 
semblen prou al cant del teulaí». 

Si en la descripció del parlar alcoià s'endevina una certa ironia, no hi veiem, 
emperò, cap estigmatització.34 No trobem la mateixa actitud pel que fa a l'assimilació 
de la -a final a la o tònica, pròpia de diversos parlars valencians del sud del riu Xúquer, 
que considera -injustament al meu parer- pronúncia "basta": 

El to o deixà dels de Cocentaina és prou bast en lo parlar - - - puix empleen molt 
el diptongo de oa en los finals de les paraules en -a, fent-la casi o, però una ò tan 
grave com la del burro quant brama (Tip I, 2Í2)35 

(31) "Nosatros els comar
cans d'Alcoy..." (Tip I, 160). 

(32) A. J. Cavanilles (1797: 
196) afirmava que: "las aa finales 
suenan allí [a Alcoi] como ee, y 
así sueirarotAe, ame, done en vez 
de rocha, ama, dona ". 

(33) Vegeu sobre aquest fe
nomen d'assimilació vocàlica Co
lomina (1985: 75-80). 

(34) Cosa potser lògica, si 
pensem, en la seva simpatia per les 
coses alcoianes. 

(35) El pare Lluís Fullana 
(1915: 20-1), nat a Benimarfuîi 
(el Comtat de Cocentaina) i se
guidor en molts aspectes de F obra 
de Martí i Gadea, també conside
rava la generalització de o oberta 
final "un gran defecte". 
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També pel que fa al lèxic trobem la indicació d'usuals a la comarca d'Alcoi: 

"Pebreres o bajoques com dihuen per allí [en el "distrit de Cocentayna"] als 
pimentons" (Tip I, 28); 
"les figues de Pamis — són les negres o bacors, com dihuen en-les muntanyes 
d'Alcoy" (Tip I, 86); 
"tiramanguer o alcabot eixos dos noms donen en la comarca d'Alcoy al 
ques vol ficar en tots los guisaos o cuynats" (Tip II, 169); 
"les panolles o espigues, com dihuen en les montanyes d'Alcoy" (Tip II, 299). 

El parlar de la Marina Alta 

En I'obra-de Martí i Gadea trobem les primeres referències conegudes al caràcter 
mallorquí dels costums i el llenguatge de molts pobles del Comtat de Cocentaina i de 
la Marina Alta. Ja en YEncisam (1891: 401) trobem; "En la vall de Seta, els ma
llorquins y garruts". En el Tipos y modismes (I, pp. 29 i 97-98) parla de la "mallor-
quinitat" dels nadius de Pedreguer i de la semblança del parlar dels pobles de la Vall 
de Seta amb el dels "mallorquins" de la Vall de Gallinera: 

Els bosals de Pedreguer. En eixa vila del Marquesat de Dénia, se posen ells 
mateixos el mot o malnom de bosals, que equival a sencills o planots, però 
únicament se ' Is pot aplicar en gineral - - - y sobretot al llenguage, que conserva 
moltes reminiscències del mallorquí, com a que descendixen casi tots ells de 
Mallorca. (...) Els garruts de la vall de Çeta. S ' aplica com un mot burlesch als 
habitants de Fageca, Tollos y Famorca, de dita vall, perquè'n son lenguaje y 
costums semblen molt als dels valls de Gallinera, Ebo, Laguar y Castell de 
Castells — parien també molt mal — són prou arreu en lo parlar. 

(36) Fenomen que anys des
prés arreplegarà À. M. Alcover 
(1908: 278) presar (per presó), 
professor (per processó) i traurer 
(per traure) a Benissai hòrmr (per 
home) al Marquesat de Dénia. 

(37) Vegeu sobre aquestos 
fenòmens Colomina (1984). 

És força interessant el text del "Sermó de Sen Cayetano" atribuït al rector de 
Famorca i inclòs en els seus "Sermons sense Ave Maria" (Encisam, pp. 503-508). Hi 
trobem documentats per primera volta fenòmens com ara la pronúncia ultracorrecta 
d'una -r final antietimològica36 en mots com ara alcalde* ("per voier-me quedar a 
dinar en casa de Valcàlder", p. 505); un curiós imperatiu encara en -au ("contentan-
se, pues, en lo que vos donen", p. 503); diftongació de o- àtona inical: auvelles (p. 
505); i generalització de la reducció vocàlica de en-, es- i eix- inicials a an-, as- ïaix: 
astor, aneara, Asglésia, anguany passat?1 
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EI parlar de la ciutat de València 

Martí i Gadea no tenia un concepte massa positiu del parlar del cap i casal. En una 
nota justificadora del seu ús de la forma coronta escriu: "excepció de València, casi 
ningú diu quaranta, sinós coronta, y ja és sabut que-n la capital es parla el valencià 
molt adulterat o siga mitj castellà" (A 1,157). Justifica així la seva preferència per la 
forma calbos: "calbos, s'escriu y pronuncia en casi tot Tantico revue, llevat de Va
lència y l'horta, ahon confundixen molt la B y la V; calvos és castellà" (A I,156). En 
una altra nota, que com les dues anteriors apareixen al final del primer Apèndix o 
afegitó als Tipos y modismes (1906) es demana on és que es parla millor - i sembla que 
no creu que siga a la capital: 

El poble indocte y gran part del docte o ilustrat de les tres províncies, diu 
gineral y ginerós, igual que-n València y l'horta diu mere, oliva, malaena-y.. 
maganya, per darrere, òbila, madalena y llaganya. ¿Qui, puix, parla millor? 
(AI, 156). 

Pel que fa al lèxic, ben sovint dóna dos geosinònims, normalment el propi del 
valencià meridional i el del centre del País. En veurem un bon grapat en un apartat 
posterior. Done ara alguns casos en els quals hi ha referència explícita a València: 

arropo confituraque dihuen en la capital (Tip. ,1,15) 
pandorgues o simbombcs, com dihuen en València (Tip I, 118); 
se n'ixqué ella: ensagristada [= segrestada], o per Yoficialat com dihuen, en 
València (Tipil, 283); 
llevat de València y la sehua vega, en la que^n lloch de bacores dihuen figues 
flors, que equivalen a lo mateix (A I, 130); 
pintat de pigota o ratat eom dihuen en València (TES, 170). . 

Notícies d'altres varietats socials 

Les observacions de Martí i Gadea no es limiten a la variació geolingüística; 
també hi trobem qualque referència al parlar dels ancians: "des de la primera tnitat del 
sigle xix que ve donant-se, entre atres, eixe nom ["el número cent"] a lo que els vells 
dien la secreta, Vescusat, èlcomú" (Al,85); i al dels jóvens: "pífies o planjes [llegiu 
planxes], com dihuen ara" (A I, 66). També fa esment de mots "pagesívols": 

Els conills de Porge [= porxe]. Així nomenen encara en València als antichs 
velluters o teixidors de seda, per tindré el teler regularment en el porge o 
andana, que dihuen els llauradors ( Tip I, 55); postres o darreries, com dihuen 
els llauradors (Tip I, 74); els llabis o morros, que dihuen els. llauradors (Tip 
11,18). 
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La variació sinonímica en l'obra de Joaquim Martí i Gadea 

Conscient de la necessitat de fer-se entendre de tot el seu públic -ell només pen
sava en els valencians- sovintegen a bondó en la seva prosa les parelles de sinònims. 
De vegades són dos geosinònims: 

abaejo o bacallar (A I, 136) 
ahastidors o recovers (A I, 109) 
ampolla o barrai (Caps, 69) 
atobons o. rejoles {Tip I, 333) 
barallar-se o renyir (A I, 7) 
blat o formem (A II, 68) 
brega o rinya (Tip II, 250) 
bucs o colmenes (Tip I, 110) 
cambra o andana (Caps, 110) 
cava o alcavó (A I, 57) 
áacsa o /KIBÎJ rwer (Tip 11,299) 
ferrament o ferramenta (Tip II, 143)38 

fill únich o povil (TES, 40) 
golosos ó llépols (A II, 67) 
liebre a Hebra (Tip l, 25) 
Homes o cabeços (Tip I, 385) 
milojes y cajerulos [— milotxes i catxerulos] 

(À'l, 26) 

mullar o swcar (Tïp I, 150) 
ardí o cîvâ (A II, 68) 
orellals o arracades (Tip 11,237) 
orandelles U oronetes (A I, 73) 
oroneta u orandilla (Ens. 429)39 

posteses ocastanyetes (Tip II, 178) 
refredat o costipat (A II, 74) 
reixiw o rosa (Cud., 17) 
revel-la o serenata (Tip I, 85) 
sarvajo I fardajo {= sarvatxo ifardatxo] (Tip 

1,203) 
tendes o tavernes (Caps, 63) 
ventall o palmito (Ens, 493) 
vi'íete o coent s (Tip I, 158) 
ximenera o fumerai (A I, 27). 

(38) 1 continua amb ironia: 
"com vullguen, pues el mateix 
conte mos ié que siga mascle com 
femella". 

(39) La variant orandilla és 
la pròpia de Balones, el seu poble: 
notícia que dec a l'amabilitat de 
l'amic Josep Tormo. 

D'altres vegades es tracta de dues formes coexistents, una més arcaica (i quasi 
sempre genuïna) i l'altra més moderna (a voltes manlleu del castellà): 

almerç o ganancia (TES, 65) 
de baldraga o gorra (A I, 36 
boig o loco (A II, 129) 
darrer o últim (Tip II, 161) 
dides o mares de llet (A II, 106) 
espentar-se o rempuíxar-se (Tip I, 77) 
estalviats o econòmics en no gastar (TÍ/? I, 

238) 
/«m o guano (A II, 51) 
/<?¿to o /oca (A I, 50); folls o locos (Cud., 6) 
/avar o sementeri (Caps, 54) 
fronteres o fajades [= faixades] (A I, 95) 

llevantances o calúmnies (A II, 17) 
maniconi o loquera (A I, 146) 
novensans o recen cásate (A I, 84) 
el menjar o recapte (Tip 11,264) 
o//a ufe cam I putxero (Ens. 486; A, I, 1323) 
orage o fempj (A II, 50) 
pis o ,sò/ de terra (All, 121) 
sinahuetes o brialets (Tip I, 96) 
surtidor o ETM/¿ (A I, 57) 

fesw o erts (ï/p I, 208) 
trona o príüpií (A I, 99) 
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O simplement són variants estilístiques: 

mijom o mitj dia (A II, 122) 
saladuries o saladurés de carn y peix (A I, 

144) -
trellat o'ficüsi (AII, 73) 

De vegades no es tractà de dos sinònims, 'sinó de l'explicació d'un terme que se 
suposa desconegut d'una part dels llegidors: 

alcavó oforat(Tip I, 174). fresa oporqueria (A I¿ 104) 
coquïller o criat del forn (Tip I, 32) , prohom o preador de terres (TES, 65 i 88) -, 
jfef o aixada estreta (Tip 1, 111) . ' - ; 

En algun cas decideix fer el comentari al mot que començava a envellir en fornia 
de nota: la truyta dels hous ("tortilla en castellà", Cud., 43). 

INFLEXIÓ'HNA^ ^̂ 

Esperem que el nostre treball contribuèixcà a enaltir la memòria d'un valencià 
^bastant desconegut de les darreres generacions- que va esmerçar tots els seus 
esforços en el recobrament del nostre tresor lexicogràfic i folklòric, i a despertar 
Finieres dels estudiosos per la seva obra. 

JORDI. COEOMÏNAI CASTANYER . 

Universitat d'Alacant 

amostren o ensenyen (Tip 11,230). 
bla o moll (Tip II, 46) \ . . . 
butses [=butzes] o budells (Tip 11,129) 
caixa o ataüt (A I, 82) 
cop o caramull (A I, 81) 
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