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Tanta Valencia com al Principat. a len- 
gua viva s'esta empobrint d'una manera 
~ldrrridnt, la lengua catalana usada pe  jo- 
vent esta perdent una quantitat molt gran 
de termes tradicionals i genuins. Aixi. 
doiirs, sabeiii que avui una gran part des 
catoldní la iio r i inrxrn niots qiir eren txn  
habi!tials entrs nosaltrss igiiarrr, guaitar, 
besc,invi,ir. aram. argenfer . . l .  i malaurada- 
ment se'ns vol fer creure que aixo es en fa- 
vor d'una lengua moderna. Pero quan de-  
xein d'usar aquests mots, sens dubte estein 
peidriit dguris trets d'dentitat. allo que ca- 
rartrritrova PIS q u  PIS fPiem servir Aixi, ma- 
latiradament. 'empobriment del lexic tam- 
be representa un empobriment del nivel1 
ciiltiira drl pdir. A la niajor part dr r s  ter- 
rr5 de parla catalana, a mes. aquest ernpo- 
briment representa una supeditacio a una 
akra llengua i a una atra cultura, la que es 
marirarices ~ U P  posa a tenr la nostra llen- 
411d ir 5uplrixrn dnib mol5 I exprrsioni 
prr505 ds la Ilrn~jiia ca~telana 

Per aixn es tan mportant I'aparico del 
llibre Valenci~j en perill d'extincio. que re- 

tut d'Estudis Catalans: apalissar (apalis- Eugeni S. Reig sar), anar en i'erfa (anar alerta). 
Cal aclarir que totes P S  def~nrions les 

ha redactades I'autor del libre de be¡ nou. 
En rnots casos (sarnarroca. a arraw-~eus, 

cull 835 paraules i locucions que, segons 
'autor, estan desapareixent i que son pro- 
pies d'Alco o d'altres indrets propers. El II- 
bre. organitzat en forma de diccionari, 
conté nornbrosos exernples i sinonirns del 
valenca, de la lengua estandard I del cas- 
tella. Cal remarcar que Valencia te mots 
props nomes d'aquesta zona, fruit de les 
inlluencies Arabs, aragoneses i castellanes, 
rnolt mes fortes en aquestes terres de par- 
la catalana que a la resta del pais. 

Entre els rnots i expressions que s'hi re- 
cullen en citem aiguns com a exemple: 
arxo són altres calces ion el catala estan- 
dard diria aixo san figues d'un altrepaner); 
pagar a toca-toni (pagar a cornptat), de 
rapafuig (a corre-cuita), grogus (pal.lid). 
Algunes paraules recolides refecleixen r s  
irifliicncies Arabs, arnb la presencia de l'ar- 
ticle arab al: algeps (gux). almassera (trull); 
altres son dialectalismes ja rnolt coneguts: 
/lavar (rentar), faena (feina). toicar (exu- 
garl: en canvi, n'hl ha que son simples va- 
riarts tonetiques de mots ja adrnesos r n  PI 
Dirrionari de b llrngiia catalana d r  I'lníti- 

a culastrons, ganzolada. a tiri i baldiri, gar- 
gullei, a violí, angimbori, barbatxo, bela, 
callos, bergerol, rnacam, bifoi, posar els os- 
sos de punta, anar en cama crua. miques, 
motroco, lassinada, mangalotxa, cugol, fer- 
se el fofol, ferribusterrL titordpia, quarfates, 
etc.) perque no les recul cap diccionari. En 
el8 altres casos, o be perquc I'autor hi ha 
aportat alguna accepcio que no era inclosa 
als diccionaris (com en el cas de catxotxes, 
moniato o ginjo0. o be, simplement, per- 
que he prefert redactar-ho a la rneva ma- 
nera i no copiar allo que ja estava fet. 

Es curiós, pero, que quan I'autor parla 
d'alguns mots que s'estan perdent hi hagi 
coincidencia amb el rnateix fenornen a la 
resta de les terres de parla catalana. 10 en- 
cara record0 aue quan anava a casa de la 
meva avia sonia a I'eixida a prendre la fres- 
ca. Per tan!, si teníem I'eixida no es dificil 
d'entendre que abans haviem fet íervir 
tambe e verh eixir, com podem cornprovar 
en obres de Santiago Rusiñol, on empra de 
forma gairebe un~ca eixir. Aixi, doncs, el 
mot eixir que en8 sembla propi del valenca 
tamhP era propi del cataa del Prncpat O 
tarnbe en8 adonem qiie un mot propi de la 
llengua estandard corn balafiar es usat 
amb normaitat en algunes contrades del 
Pais Valencia. Per axo e libre Valencia en 
perill d'extinció té importancia no sala- 
ment per a s  valencians; a través dels mots 
valencians es catalans del Principat tambe 
podrm coneixer mots que abans usdvern 
habituarnent Tant de bo que aqucst llibre 
sigui un incentiu per tal que molts catalans 
segueixin I'exemple d'Euqeni S Reig I es 
preocdpn de recoir i difondre el parlar ge- 
n i i  de la comarca on viuen.+ 
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