
dell, un dels promotors, que acabà refugiant-se en Perpinyà. Segons Ventura, la desaparició
de la Bíblia valenciana no fou gradual sinó deguda a una crema sistemàtica de tots els exem-
plars. Llegir la Bíblia o només el Saltiri en vulgar va passar de ser una operació molt freqüent
a un acte d’extrema perillositat, com bé demostren els nombrosíssims i interessantíssims tex-
tos aportats. La desaparició de la Bíblia catalana, clarament deguda a l’actuació inquisitorial,
tingué, doncs, un impacte cultural i lingüístic negatiu només imaginable quan hom considera,
com a contrast, la influència del tot positiva que l’existència d’un text similar en gal.lès va
arribar a tenir per a la supervivència d’aquella llengua cèltica. Això vol dir, si més no, que la
història d’aquesta desaparició és un extraordinari document que confirma plenament la tesi
invocada en el llibre anterior. Podem dir, doncs, que aquesta documentadíssima monografia
tancava de manera circular tota una trajectòria investigadora, sorgida d’un esforç intel.ligent,
i en el fons entesa com una defensa cívica de la llibertat: la pròpia, la de Catalunya i Occità-
nia, i la de tots els pobles i minories oprimides. La mort ha trencat aquesta trajectòria en el
moment de màxima maduresa.

ALBERT G. HAUF

Universitat de València

FRANCESCFERRERPASTOR

1918-2000

Nascut a la comarca valenciana de la Safor l’any 1918, Francesc Ferrer Pastor no va gaudir els
seus primers anys d’una vida fàcil. Son pare havia mort dos mesos abans de la seua naixença, i sa
mare va haver de buscar nous mitjans de vida a la ciutat de València. La seua vida laboral va ha-
ver d’iniciar-se —com la d’altres adolescents de les classes populars d’aquella època— ben enjorn:
als onze anys ja va haver de guanyar-se la vida treballant en una impremta. Així iniciava la seua
relació amb el món de la lletra impresa, que no abandonaria al llarg de tota la seua fructífera vida.

L’any 1949 s’incriu en un curs de llengua valenciana per a impressors impartit al Rat Pe-
nat, i el segueix amb tant d’aprofitament que a l’any següent ja és ell mateix professor d’a-
quells cursos iniciats pels mestres Carles Salvador i Josep Giner. La seua tasca docent en
aquells cursos es va perllongar per espai de tretze anys i sense dubte fou al Rat Penat on s’ini-
cià com a estudiós de la nostra llengua.

Malgrat que Ferrer Pastor serà conegut gràcies als seus treballs lexicogràfics, durant
aquells anys de docència al Rat Penat (1950-1963) realitzà alhora una altra tasca eficaç i poc
coneguda del gran públic. Em referisc a la seua labor com a corrector de la major part de lli-
bres publicats per l’editorial valenciana Sicània, que fundà i dirigí l’il.lustre patrici suecà Ni-
colau Primitiu. Les primeres novel.les valencianes de la postguerra —escrites per autores com
ara Beatriu Civera o Maria Ivars— es beneficiaren del seu tacte i del seu bon coneixement del
valencià, car no debades Ferrer Pastor havia nascut en una comarca on el valencià es mante-
nia ben vigorós i genuí, com és la Safor.

També en aquell Rat Penat concebé la que hauria de ser la seua obra fonamental. Aquella
centenària institució aglutinava aquells anys de la postguerra tot un grup de poetes, la gran ma-
joria “de circumstància”, autors de versos festius i de llibrets explicatius de les populars falles,
els quals es queixaven sovint de les dificultats de confegir les rimes. Per aquell temps caigué
en les seues mans el Diccionari de Rimsde Jacme March, de la lectura del qual sorgí el pro-
jecte de realitzar un diccionari redactat amb les entrades normals, però ordenat per les vocals
accentuades, de forma que podria servir també als poetes.
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Començat a imprimir al 1953, l’any 1956 apareixia el darrer fascicle de la seua obra mag-
na, el Diccionari Valencià ordenat alfabèticament per a servir també com a Diccionari de la
Rima precedit de l’exposició de l’ortografia. El llibre es va imprimir en la impremta de l’Edi-
torial Frederic Doménech, empresa editora del periòdic “Las Provincias”, on treballava com a
corrector Francesc Ferrer Pastor.

Aquella obra es va beneficiar de dos col.laboradors excepcionals: Josep Giner i Marco, un
dels filòlegs valencians més ben preparat de l’època, hi va aportar els seus valuosos coneixe-
ments lingüístics; i Nicolau Primitiu hi va aportar un generós ajut econòmic. Però el mèrit i
l’autoria principal d’aquesta obra, la més original i valuosa de tota la lexicografia valenciana
del segle XX, és sense dubte fruit de la tenacitat, la constància i la laboriositat de Francesc Fe-
rrer Pastor.

El Diccionari de la Rimavenia a cobrir un buit de la nostra lexicografia. Disposàvem del
Diccionari de Pompeu Fabra, fonamental per a la llengua literària, i del Diccionari Català-Va-
lencià-Baleard’Alcover i Moll, inconclòs encara al 1956 però fonamental com a diccionari
totalitari. Però com afirmava Ferrer Pastor en el Pròleg: “calia una aportació valenciana que
fos com un compendi de les diverses tendències i un intent moderat cap a la recerca del punt
dolç i equilibrat que permetés de fer un diccionari pràctic i manual per a l’ús de tots els valen-
cians que escriuen i lligen la nostra llengua i a l’ensems un diccionari d’utilitat general, fins i
tot per als versificadors i poetes”.

Ferrer Pastor va ser un fervent defensor de la unitat de la llengua parlada a València, a Ca-
talunya i a les Illes Balears, però sempre va defensar el dret dels valencians a qualificar com a
valenciana la llengua pròpia. Com afirmava ell mateix en el Pròlega l’esmentada segona edi-
ció del Diccionari de la Rima(1980): “els nostres bons escriptors, si per naixement són va-
lencians, catalans o mallorquins, pertanyen culturalment a una comunitat superior que és de
tots, sense preferències d’ordre denominatiu”.

El Diccionari de la Rima (1956) havia pres com a base la segona edició (1947) del Dic-
cionari Pal.las d’Emili Vallès, completada amb els materials publicats fins llavors del Diccio-
nari Català-Valencià-Baleari amb nombroses aportacions valencianes de Ferrer Pastor i de
Josep Giner. Entre els materials valencians introduïts en el Diccionari de la Rimai absents
aleshores en el diccionari de Pompeu Fabra, el professor Emili Casanova (Saó,214, 1998) ha
destacat els següents: nous lexemes com ara acurtar, afonar, atifell, bac, empomar, llanda, re-
bolicar, recialla; noves acccepcions com ara alçar ‘guardar’, apegar‘contagiar’; noves va-
riants formals comaïna‘eina’, ciprer ‘xiprer’ , cudol‘còdol’, faena‘feina’, llarguerut ‘llarga-
rut’; o noves locucions com ausades‘certament’, de gaidó‘de gairell’.

Francesc Ferrer Pastor i Josep Giner s’avançaven així cinquanta anys als nous aires de
l’Institut d’Estudis Catalans, que en el seu Diccionari de la Llengua Catalana(1995) ha in-
corporat la major part d’aquelles aportacions valencianes.

Al 1980-1981 Ferrer Pastor va publicar una segona edició del Diccionari de la Rima,
en la qual incorporava milers de nous vocables i accepcions. Aquestes innovacions prove-
nien principalment del diccionari d’Alcover i Moll, i incorporaven els noms de tots els mu-
nicipis de llengua catalana, els gentilicis corresponents, així com els principals noms de
persona.

Entre l’aparició de la primera (1956) i la segona edició (1980-1981) del seu Dicionari de
la RimaFerrer Pastor va fer una tasca important com a autor de nombrosos vocabularis bi-
lingües. Després del Vocabulari valencià-castellà(1960) publicà el Vocabulari castellà-va-
lencià(1967). Uns anys després (1972) publica tots dos vocabularis plegats, amb alguns can-
vis poc importants; l’edició definitiva fou la de 1977. Aquest vocabulari bilingüe de Ferrer
Pastor ha estat un dels llibres valencians més usat i reeditat sens dubte de tot el segle XX. Mal-
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grat una certa tendència a donar prioritat a les solucions lèxiques més pròpies del Principat,
cal reconéixer a aquests vocabularis el mèrit d’haver estat els primers que en els temps difí-
cils per a l’idioma oferien bona ajuda als que decidíem llavors mamprendre l’aprenentatge de
la nostra llengua.

Al 1985 va publicar el Diccionari General, la seua obra més ambiciosa i més original i
sens dubte la seua gran obra de maduresa com a lexicògraf. Es pot afirmar que aquest Dicio-
nari generalera l’aportació valenciana que calia com a complement del diccionari de Pom-
peu Fabra. Basat principalment en l’obra de Fabra, el completa abundosament amb materials
provinents de les dues edicions del seu Diccionari de la Rima. L’esperit que guia el seu Dic-
cionari Generalés pràcticament el mateix del Diccionari de la Rima: incorporació de totes
les variants valencianes sempre que siguen genuïnes i avalades pel testimoni dels escriptors
clàssics valencians. Com ha remarcat el professor Joaquim Martí (Saó,214, 1998), Ferrer
Pastor de vegades dóna preferència a la forma valenciana (com ara algeps, espillenfront de
guix, mirall); d’altres voltes situa ambdues variants al mateix nivell (com ara hui, huito be-
llota, al costat de avui, vuito gla). Però quasi sempre —com va assenyalar el professor An-
toni Ferrando en el seu Pròlegal Diccionari General— concedeix prioritat a les variants for-
mals més acostades etimològicament a la forma originària. I així dóna preferència a mots
com ara arrancar, darrere, polp, colpo caragol (enfront de les variants arrencar, darrera,
pop, copo cargol).

Em plau cloure aquesta necrologia del millor lexicògraf valencià del segle XX amb els ma-
teixos mots que li dedicava el mestre Manuel Sanchis Guarner en el Pròlega la segona edició
(1980) del Diccionari de la Rima: “col.lega en l’estudi amorós de la llengua i vell i infatigable
company en la tasca de lluitar pel redreçament comunitari del poble valencià, autodidacte però
molt laboriós i ben orientat, home altruista i d’un patriotisme exemplar i generós”.

JORDI COLOMINA I CASTANYER

Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat d’Alacant

RAFAEL LAPESA

1908-2001

Rafael Lapesa Melgar había nacido en Valencia en 1908. Durante su niñez, su padre —Ri-
cardo Lapesa— regentó dos colegios privados en la Comunidad Valenciana: en Villarreal y en
Sueca, sucesivamente; en esta última localidad llegó a ser una personalidad muy estimada,
hasta el punto de que aún hoy día hay una calle dedicada a su recuerdo. Cuando ya había cum-
plido 90 años, Lapesa rememoraba con nostalgia su niñez en tierras valencianas; recordaba el
jardín de la Mayorazga de Villarreal, hoy desaparecido, al que acudía de visita, pues él no lle-
gó a ir al colegio: paradójicamente, su formación primaria la recibió en su propia casa y fue-
ron sus hermanas mayores las encargadas de enseñarle a leer y a escribir. Fue en Valencia
donde leyó por primera vez, a la edad de siete años, La vida es sueñoy, según él mismo cuen-
ta, la obra le entusiasmó de tal modo que la aprendió de memoria y llegó a construir un pe-
queño teatro con los personajes, a los que daba vida con su propia voz.

A los ocho años su familia se trasladó a Madrid y, ya allí, acudió al Instituto Cardenal Cis-
neros y después a la Universidad de Madrid, donde cursó los estudios de Filosofía y Letras.
Estuvo siempre muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, lo que explica que la coe-
ducación fuera un hecho natural para él, así como que jamás hiciera distinciones entre la con-
dición masculina o femenina a la hora de pensar en términos profesionales. La misma raíz de-
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