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Manuel Sanchis Guarner: les aportacions  
a la dialectologia, la lexicografia i la cultura popular

Introducció

1. Sempre és un plaer parlar dels mestres, sobretot quan a la seva saviesa su-
men qualitats humanes. La meva relació amb Sanchis Guarner és jalonada d’uns 
quants fets puntuals inoblidables: la petita enquesta que li vaig fer arran de la meva 
tesi de doctorat sobre els paral·lelismes entre els parlars occidentals i el balear, a la 
sala del Diccionari, aleshores al carrer de Sant Sebastià de Palma, mentre classifica-
va cèdules de la «Calaixera», ell anava contestant amb paciència i exactitud les me-
ves preguntes (torcar, arena, endívia, granera, redó, etc.); quan va haver d’absentar-
se una setmana a València, el vaig substituir a l’institut de Palma en les classes de 
gramàtica i a la tornada em va regalar un munt de llibres i separates; un dia vam 
esmorzar de panades a casa de Bernat Vidal i Tomàs, apotecari, poeta i historiador 
de bell record, i després vam visitar en Blai Bonet, que ens va llegir un capítol d’una 
novel·la en gestació del qual Sanchis va comentar la nuesa adjectival.

Vam tenir sort els mallorquins de gaudir durant divuit anys del seu magisteri i 
la seva humanitat.

Avui m’és plaent de parlar-vos de la seva aportació a la dialectologia, la lexico-
grafia i la cultura popular.

Dialectologia general

2. En una de les obres de més divulgació, La llengua dels va len cians (1a 
ed., 1933), que va conèixer dotze edicions (fins al 1987), escrita als vint-i-un anys,
sobretot per a «despertar-los [als va len cians] l’amor per la llengua autòctona, acla-
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rint-los-en les idees» (p. 8), tracta de temes com l’obligatorietat de la llengua, del 
seu nom i unitat, del fracàs de l’intent secessionista i, a més, traça un esquema 
d’història de la llengua; dins el capítol de lingüística geogràfica s’ocupa de la di visió 
dialectal en dos grups: a) l’oriental, amb el rossellonès, el català central, el mallorquí, 
menorquí i eivissenc i l’alguerès (notem que no usa balear, conscient de la irrealitat 
popular d’aquest nom, i que s’oblida del formenterer); i b) el grup occidental, cons-
tituït pel ribagorçà, el pallarès, el lleidatà, el tortosí, el valencià general i el valencià 
apitxat (notem lleidatà pel que en direm català nord-occidental i la ulterior propos-
ta de reservar aquell nom al complement territorial de pallarès, ribagorçà i tortosí; 
valencià general, que comprendria el septentrional i l’alacantí, i l’apitxat amb el si-
nònim posterior central; no s’hi parla del parlar de Tàrbena). Aquesta divisió vari-
ava respecte de la feta en la 1a ed. de 1933: l’ultrapirenenc (equivalent a «pirenenc 
oriental» d’Alcover, Diccionari català-valencià-balear [DCVB]) englobava rosse-
llonès i capcinès; en comptes de català occidental es parlava de lleidatà (com farà 
Badia, 1951); en el català central s’incloïa el barceloní, i, com a herència de Barnils, 
s’afegia l’andorrà dins el lleidatà, i el manacorí dins el mallorquí (per a aspectes de 
la divisió dialectal, veg. Veny, 1985, p. 31-38).

Fronteres

3. Sanchis (1973b) va ser pioner en la fixació de les fronteres del valencià amb 
el murcià (1950, p. 49-53; 1956a, p. 180). Assabentat per un mallorquí resident a 
Múrcia (1947-1950), el senyor Antoni Gacias, de l’existència de parlars va len cians 
més enllà de la frontera administrativa amb Múrcia, fa enquestes per aquesta re-
gió, completades amb les de l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), i així 
rectificava les dades anteriors que havien donat Hadwiger (1905) i Figueras Pache-
co (1912). Posteriorment Brauli Montoya (1986) ha fet més precisions sobre 
aquests parlars.

En el mateix estudi, Sanchis dóna compte d’emigracions: la de genovesos 
instal·lats a l’Illa Plana, la Nova Tabarca, cap a Torrevella (Torrevieja) (Aguiló i 
Miralles, 1991; Veny, 2009a, p. 40), a jutjar pels cognoms que s’hi troben (Bernar-
di, Parodi, Grimaldi, Rabagliato, etc.), i l’emigració cap a poblacions murcianes de 
va len cians procedents del Pinós, la vall de Novelda i la Foia de Castalla. Respecte a 
això recordo que, durant l’enquesta de l’Atles lingüístic del domini català (ALDC) 
al Pinós, a l’hora de preguntar com podríem recollir fotogràficament peces de la 
cultura material, ens van dir que el lloc millor era el Carxe, on efectivament vam 
poder fer un reportatge fotogràfic interessant.

Sanchis també ha estat pioner en l’estudi dels parlars de transició, com són els 
d’Énguera i la Canal de Navarrés (1968), on es decanta pel caràcter bàsicament 
castellà d’aquests parlars —i no aragonès, com deia Menéndez Pidal— relacionat 
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amb la donació d’Énguera als cavallers suposadament castellans de l’Orde de San-
tiago, però després (1967 [1968]) s’inclinarà per un «aragonès modernitzat», una
mica en la línia de Gulsoy (1963-1968), que, ampliant l’estudi de Sanchis, va fer
noves aportacions sobre l’origen d’aquells parlars, considerats de base essencial-
ment aragonesa però amb mescla valenciana. En l’esmentat treball, Sanchis dóna
compte d’unes quantes característiques d’aquestes varietats dialectals, com la dis-
tinció de [s] i [z] ([s]inco vs. ve[z]ino, i no ve['z]ino, amb interdental sonora, com
s’havia dit); el manteniment de /v/ labiodental (ca[v]allo, be[v]er); el pronom ad-
verbial ende (= cat. en) de en me’n voy, coge pan y come-ndé; el perfet perifràstic,
com el català (jo va cantar, ellos van cantar), i una bona pila de valencianismes (llo-
ca, trona, closas ‘muletas’, etc.). Per cert que Gulsoy, en l’article esmentat (p. 318,
n. 6), anunciava la realització d’un treball sobre aquests parlars en col·laboració
amb Sanchis, que, pel que sembla, no va arribar a port.

D’estructura bàsicament catalana són els vint-i-nou pobles del Baix Aragó que
Sanchis va delimitar, amb un estudi monogràfic sobre un d’aquests, Aiguaviva de
Bergantes (1949). Va descobrir aquest parlar en el decurs de les enquestes per a
l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica en una primera visita, acompanyat de
Lorenzo Rodríguez-Castellano (1935); després hi tornaria (1947), amb Francesc
de B. Moll. El seu estudi és el primer basat en les exploracions dialectals de l’es-
mentat Atlas. La catalanitat d’aquest parlar és indiscutible, davant la fonètica his-
tòrica que ha generat mots com pit, herba, peix, vuit, melic, gall, etc.; el que va
desconcertar Hadwiger i Menéndez Pidal van ser formes com θial ‘cel’ o θinc ‘cinc’
que, per la diftongació o per la interdental, van ser fenòmens atribuïts a l’aragonès
o al castellà, i que Sanchis va aclarir lúcidament: la diftongació afectava les e ober-
tes arcaiques del català, procedents tant de e oberta com de e tancada llatines (θial
< caelu, però també tial < tēlu, viala < vēla, θianra < *cīnera); i la interdental
era resultat d’una evolució de la Ce,i, a través de [ts], sense relació amb el castellà,
com ho demostra el fet que hagi afectat mots sense rèplica castellana (boθí ‘bocí’,
θelles ‘celles’, θirera ‘cirera’, etc.).

4. Però Sanchis s’ha ocupat també de fronteres internes del valencià, concre-
tament l’apitxat, que, allunyant-nos de connotacions negatives (Sanchis, 1933, el
considerava «corrupció dialectal»), també anomenem central. Partint de les excur-
sions científiques per a l’ALPI, amplia l’estudi que en féu Alcover (1908) i rectifica
alguns punts de l’article de Barnils (1913), i estableix els límits septentrionals i
meridionals del subdialecte i observa que l’ensordiment de [ʤ], [z], [dz] en [tʃ],
[s], [ts] i la bilabialització de /v/ > /b/ presenten unes àrees de límits que no se su-
perposen. Nota que el canvi [ʤ] > [tʃ] és el més estès i, per tant, hem de pensar que
el més antic, i, a més, dóna compte, com a fonetista que era, de l’articulació de [b]
oclusiva intervocàlica en les àrees de distinció [b-v], inclòs el mallorquí. En les
enquestes de l’ALDC hem pogut constatar aquest fet; fins la [b] pot esdevenir [p]
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(pebre negre > *pebe negre > pepe negre, barca de cabotatge > barca de capotatge 
[Veny, 1978, p. 106]).

Després de Sanchis, s’ha insistit en la data del segle xvii com a començament 
del canvi, generalitzat a la ciutat de València el segle xviii amb progressiva expan-
sió; segons Colomina (1999), el jovent de Xàtiva ja apitxa. Però, respecte a la cro-
nologia, el canvi ensordidor ja es documenta abundosament al segle xv (Co-
lón, 1967 i 1999), mentre que l’atribució al segle xiv (Casanova, ap. Colomina, 1999, 
p. 101) s’ha d’acceptar amb cautela o, si més no, com a l’inici tímid d’un canvi.

Monografies

5. A més del seu estudi «Sobre el parlar de la comarca del Baix Palància» 
(1963), on es parla de la serra d’Almenara com a límit entre les diòcesis de Valèn-
cia i Tortosa, amb les conseqüències lingüístiques que va comportar, Sanchis és 
autor de diverses monografies dialectals de caràcter onomasiològic sobre els noms 
de la cuereta (1955-1956 [1959]), la ratapinyada (1957b) i l’oronella (1963); per a
aquests treballs es basa generalment en materials de l’ALPI i de la «Calaixera» 
del DCVB, a més d’altres obres cartogràfiques (ALF i Salow i Krüger, 1912) o espe-
cífiques romàniques sobre cada ocell, fa una relació dels noms respectius, el seu 
origen i motivació, i, si escau, presenta un mapa (com el de la ratapinyada). Notem 
sobre això: a) el nombre espatarrant de variants (noranta-sis de l’oronella, cent 
nou de la ratapinyada), algunes de les quals absents de treballs anteriors (trenta-set 
no apareixen en l’estudi de Rohlfs sobre la cuereta; més de vint, tampoc al DCVB); 
b) una certa freqüència de confusions en els ornitònims, sigui per part de l’infor-
mador, sigui per part de l’investigador; c) l’error d’interpretació per part de roma-
nistes estrangers (rat pennat [sic] interpretat «ratón castigado» per Malkiel); d) la 
dèria mossarabitzant de Sanchis (moceguello ‘ratapinyada’).

Dialectes històrics: el mossàrab

6. Sanchis ha fet una bona aportació a l’estudi del mossàrab, tot i haver-lo 
considerat el capítol més difícil de la història lingüística de València (1948, p. 101) 
i un «hermoso, aunque no fácil, tema de estudio» (1959, p. 342). Hi dedica un
capítol a la Introducción (1948, «El habla de los mozárabes valencianos», p. 101-
144), on s’estén en les dificultats d’aquest estudi per la migradesa de les fonts, la 
catalanització (o castellanització en àrea castellana) dels manuscrits, l’alteració 
dels noms romànics pels escrivans àrabs, etc., per la qual cosa considera les con-
clusions a què arriba de caràcter provisional. No és estrany davant les constants 
contradiccions relatives a la diftongació o no de les vocals obertes llatines, la pèr-
dua o no de la vocal final -o (Pinedo/Pinet), la palatalització o no de la l- inicial, 
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etc. Al capítol esmentat s’afegiran altres estudis sobre el mateix tema com la co-
municació al Congrés Internacional de Lingüística Romànica de Barcelona 
(1953 [1956b], reproduït el 1961), on presta prou atenció a «l’aspecte historico-
cultural» (p. 449), després ampliat a tota la Península (1959, p. 293-342). Sanchis,
que havia seguit els cursos de doctorat amb Menéndez Pidal, el qual es feia ressò 
dels estudis de Simonet, Codera, Asín Palacios, se sent fortament influït per l’emi-
nent filòleg. Coromines, igualment deixeble del mestre de la filologia hispànica, 
s’arrenglerava en la mateixa línia. Tanmateix, el nostre autor es desmarca d’aquest 
en la interpretació de la llengua d’una carta dels moros de Peníscola rebuda per 
Jaume I a Terol:

Senyor, queres-lo tu així? E nos lo queremos e·ns fiaremos de tu, e dar-
t’hemos lo castello en la tua fe

que Coromines creu que correspon al mossàrab (jo mateix vaig deixar-me seduir 
per la seva autoritat), mentre que Sanchis, com abans Nicolau Primitiu, opina que 
és aragonès, bé que posteriorment matisant que queres i castello de la carta, en 
comptes de quieres i castiello respectivament, no s’adiuen amb aquest romanç 
(Sanchis, 1980, p. 110). També s’allunya de la tesi de Menéndez Pidal i Galmés de 
Fuentes quan aquests parlen de la diftongació del mossàrab valencià explicada per 
la vinculació amb els mossàrabs de l’antiga Cartaginense, quan realment, segons 
Sanchis, València «étnica, cultural y económicamente» estava vinculada amb el 
litoral i la vall de l’Ebre (1959, p. 307-308).

El prestigi de Menéndez Pidal i el descobriment de les jarchas va posar de moda 
el tema del mossàrab en els parlars hispànics. Tanmateix, Baist (1904-1906, p. 878-
880), al Grundriss der romanischen Philologie, ja no creia en la supervivència 
d’aquesta població romànica i darrerament veus autoritzades, com la de Carmen 
Barceló (2008) o Josep Torró (2011), opinen igualment. Crec que ningú posa en 
dubte l’ascendència prejaumina de certs topònims, conservats, a voltes amb modi-
ficacions, pels musulmans (Llombai, Muro, etc.); ara, que afectés apel·latius, con-
servats pel contacte amb la població semítica, ja és més dubtós: així, s’ha demostrat 
que colombaire, la documentació del qual no va més enllà del segle xviii, va sorgir 
dins l’àmbit dels colombòfils valencians (Casanova, 2003 i 2005). Una investigació
més aprofundida està demostrant que la major part d’aquests mots són imputables 
a la colonització aragonesa, que va conèixer xifres demogràfiques importants però 
que, en moltes poblacions, va ser absorbida lingüísticament pel contingent català; 
i així són de procedència aragonesa lloma, lapo, mortitxol, segons els estudis de 
Colón (1993), Casanova (2001), Martines (2002), i altres mots l’origen dels quals
jo mateix he desvelat (gemecar, ombria ‘obaga’, villabarquí/villamarquí ‘filaberquí’, 
fullarasca ‘fullaraca’, etc. [Veny, 2002, 2009b, 2009c i 2012a]). Aquí m’agrada de 
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repetir unes paraules que sonen a màxima lingüística: «No anem a cercar la veritat 
a dues llegües si la tenim a dues passes». Sobretot si l’àrea de les dues llegües és 
fosca, misteriosa i procliu a la fantasia.

Interpretació històrica dels dialectes

7. Potser fent-se ressò d’interpretacions per part de romanistes de l’atribució 
de diferències lingüístiques i dialectals al substrat preromà, arran de l’articulació 
del català en dos grans blocs, l’oriental i l’occidental, que, com hem dit, havia subs-
crit en La llengua dels va len cians (1933), Sanchis n’assaja una interpretació històri-
ca en un article important, «Factores históricos de los dialectos catalanes» (1956a), 
que Moll coneixia abans de la seva publicació i que va resumir a la seva Gramática 
histórica catalana (1952, p. 61-62; i p. 63-65 de l’ed. cast., 2006). Després d’una ca-
racterització dels diferents dialectes, partint de la divisió que va fer Guifre el Pilós 
(898) de les seves terres entre els seus fills Guifre II, Miró i Sunifred, que haurien 
rebut zones corresponents aproximadament a les àrees del català oriental, del ros-
sellonès i del català nord-occidental respectivament, relaciona el català occidental 
amb el substrat ibèric i l’oriental, amb les tribus postcapsianes, no ibèriques. Però 
deixant clar que el valencià «no es nada más que la continuación meridional del 
catalán occidental» (Sanchis, 1956a). El 1980 reafirma la seva teoria. Badia (1981) 
reprèn la interpretació de Sanchis, però en lloc de posar èmfasi sobre l’aspecte 
qualitatiu del substrat ho fa sobre el de la intensitat d’aquest, que hauria estat 
més fort en la part occidental que en l’oriental, on la romanització hauria estat més 
potent. Descarta la importància de l’anomenada Reconquesta i atribueix les carac-
terístiques de l’occidental al ferment del substrat; però, ens preguntem, qui havia 
de transmetre’l: els mossàrabs, amb un substrat —fora de l’onomàstic— inexis-
tent, o els àrabs que no parlaven sinó la seva llengua?

Ara bé, la proposta de Sanchis es basava en l’estat dels estudis de prehistòria 
del moment (Bosch i Gimpera); després aquests han progressat per vies diferents: 
efectivament, anàlisis posteriors (Terradell) han demostrat que hi havia hagut 
ibers tant a l’oest com a l’est del domini lingüístic, amb la qual cosa aquella teoria 
perdia el seu fonament. Recentment, Xaverio Ballester (2008), partint de l’iberis-
me més intens en l’àrea oriental, considera que l’iber, amb una variació vocàlica 
remarcable, hauria condicionat en certa manera la variació del vocalisme àton i 
tònic del català oriental. Són massa fràgils i insegurs els coneixements que tenim 
de l’iber per a substituir-los pels més segurs que tenim de l’època llatina i romàni-
ca i així arribar a conclusions prou sòlides.
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Geolingüística

8. La intervenció de Sanchis en l’elaboració de l’ALPI el va convertir en un dels 
nostres grans geolingüistes. Després d’assistir, juntament amb els altres col-
laboradors, a un curset preparatori dirigit per T. Navarro Tomás, van començar les 
enquestes, gran part de les quals van anar a càrrec de Sanchis, no solament en l’àrea 
catalana, formant equip amb F. de B. Moll (1933-1936), sinó també en l’àrea caste-
llana, juntament amb Espinosa, Rodríguez-Castellano o Otero. Interrompudes les 
enquestes per la Guerra Civil, van continuar després (Sanchis, 1953b) i ell tindria la 
responsabilitat, acabades les exploracions i ja resident a Palma, de l’edició de l’obra 
i així va aparèixer el primer volum (1962; veg. Sanchis, 1953b i 1956c). De l’episto-
lari publicat (Cortés i García Perales, 2009) es desprèn el paper principal que va 
exercir Sanchis en la futura elaboració dels materials, malauradament interrompu-
da, i que va provocar el blasme d’alguns altres col·laboradors que, recelosos, consi-
deraven que aquell havia adquirit un excés de protagonisme (veg. Cortés i García 
Perales, 2009; Veny, 2012b). Una obra que ha conegut avatars diversos però que 
avui, recuperats els qüestionaris dispersos, es troba en via d’una edició digital (Gar-
cía Mouton, 2010).

Cultura popular

9. Lligada a la dialectologia es troba la cultura popular, que Sanchis també va 
conrear amb prou fortuna. Es tracta sobretot d’estudis de cultura material com 
són els noms dels vents (1952), dels molins de vent mallorquins (1955), de les bar-
raques valencianes (1957a), de l’elaboració del cànem a la vall d’Uixó (en col-
laboració amb V. G. Diago Nebot, 1963-1966), però també de cultura espiritual,
com la paremiologia (1951) i les dites tòpiques entre els pobles va len cians que 
parlen els uns dels altres (1936b, 1943, 1955-1958 i 1963-1968). Al costat de la
utilització de fonts diverses, passades pel sedàs d’una crítica rigorosa de la qual no 
s’escapen Martí Gadea o J. Amades (Alpera, 1984), cal notar la qualitat de la seva 
aportació personal, filla del seu pelegrinatge filològic per les nostres terres.

Dialectologia filològica

10. Atent a les manifestacions dialectals del valencià, Sanchis no ignora la im-
portància de les contribucions dels escriptors costumistes com a font d’estudi de 
les variants dialectals, i on es reflecteix «la gràcia i l’aroma i sabor del color local» 
(«Introducció» a Amo, Sanchis, 1973a, p. 215). I és així que edita, estudia i fa el 
glossari de l’obra de Joaquim Amo L’oncle Canyís (1973a; 1a ed., 1950), on aparei-
xen dialectalismes com nau ‘nou’, quirdar ‘cridar’, i també de l’obra de Josep Pas-
cual Tirado De la meua garbera (1974; 1a ed., Pascual, 1935); ambdues obres són
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objecte d’una revisió quirúrgica que normalitza l’ortografia, modifica la sintaxi, 
elimina castellanismes, etc. Aquesta actitud es justifica perquè es tracta d’una edi-
ció divulgadora, sense que l’obra sigui vàlida per als dialectòlegs (veg. ed. de Pas-
cual Tirado, de Colón [1986], respectuosa amb l’original).

Lexicografia

11. Després d’alliberat de la presó (1951),1 on va aprendre alemany amb la 
gramàtica alemanya de Moll i on va traduir al català Die Albufera von València 
(1933),2 de Max Thede, Sanchis va ser acollit a Palma pel filòleg ciutadellenc, com 
a col·laborador del DCVB. S’encarregava de preparar el material per a la redacció 
de les entrades, tasca que anava a càrrec de Moll. Des del volum iii (1954), l’obra 
apareix «amb la col·laboració de Manuel Sanchis Guarner», i des del volum ix 
(1959) fins al darrer, x (1962), amb la d’aquest i d’Anna Moll. Molts d’anys de 
treball plegats, que, juntament amb les enquestes de l’ALPI, li van donar una for-
mació molt completa sobre la variació dialectal i sobre la tècnica lexicogràfica. De 
fet, Sanchis tenia la idea d’escriure un llibre que es titularia Manual para una dia-
lectología va len cia na, però que no va arribar a cristal·litzar (Cortés i García Pera-
les, 2009, p. 172, n. 99). La magnífica guia bibliogràfica de Jordi Colomina (1999) 
supleix en gran part el buit que va deixar el nostre dialectòleg.

12. En un vessant diacrònic, a més del caire que sovint tenien les monografies 
lèxiques (veg. § 5), cal assenyalar l’estudi sobre «El léxico marinero mediterráneo», 
que, tot i el seu caràcter divulgatiu (es tracta d’una conferència), que té per base 
estudis previs de Vidos i de Coromines, remarca la puixant influència genovesa en 
la terminologia marinera dels països mediterranis. Hi podem llegir observacions 
correctes com la relativa adhesió als hel·lenismes directes del català defensats per 
Coromines i la propagació dels italianismes (llegiu genovesismes) per la via geogrà-
fica de Gènova-Provença-Catalunya-Castella; a aquest propòsit he pogut demos-
trar —crec— que l’alatxa (Veny, 2011) en seria un exemple (contra la condició de 
mossàrab propugnada per Coromines i el mateix Sanchis). Una amable crítica es 
referiria a l’atribució d’influència «italiana» i no estrictament genovesa a mots 
com xurma, que només pot explicar-se a partir d’un dialecte italoromànic com és 
el lígur que canvia el grup -kl- en [ʃ]: gr. k[e]leusma > gen. [ʃ]usma, com clama-
re > [ʃ]amar (veg. Veny, 2012c).

13. En aquest àmbit i en relació amb la llengua normativa es troba l’obra gra-
matical de Sanchis, condensada en la Gramàtica va len cia na (1950), un veritable 

1.  Però la rehabilitació completa no arribaria fins al 1955.
2.  De la qual publicaria una ressenya (Revista de Filología Española (1941), 25, p. 272-274). Ferran 

Robles n’ha publicat una traducció (Thede, 2009) i ara García Perales en publica la traducció de Sanchis.
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esforç per a conjuminar la unitat de la llengua amb les formes més regionals valen-
cianes. Hi notem la flexibilitat de les marques («també admissible», «recomanable», 
«preferible») al costat de la convivència de la variant més general amb la diatòpi-
ca (meva/meua, venir/vindre, etc.), l’admissió de variants pròpies (a boqueta nit), la 
condemna de l’harmonia vocàlica, l’ús «inconvenient» del datiu lis o la relegació a 
escrits de caire popular de locucions com d’espai, a bacs (cf. Veny, 2001, p. 167-168).

Final

14. En suma, per concloure, Sanchis Guarner era un dialectòleg amb el sentit 
més ampli i profund de la paraula. Ha estat un coneixedor sobre el terreny de la 
rica diversitat de la llengua, com havien fet —o farien— A. M. Alcover, Moll i Co-
romines, diversitat enllaçada amb les meravelles de la cultura popular, centrada 
especialment en el valencià, i amb una voluntat assenyada de compartir-la amb la 
llengua culta, general, la llengua dels països de llengua catalana. Enriquit amb el 
treball de camp i familiaritzat amb la tècnica lexicogràfica a l’empara de Moll, ens 
deixa un preciós llegat que ens ha permès d’aprofundir i avançar en l’estudi de la 
nostra llengua. La seva vida, a més, vertebrada en el diàleg i la conciliació, ha esde-
vingut un espill d’exemplaritat moral i de constant lleialtat al nostre poble.

Joan Veny
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de Barcelona
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