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1. INTRODUCCIÓ
El Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV), la primera obra normativa important de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), aspira a cobrir provisionalment el buit que omplirà d’ací a
uns anys el Diccionari Normatiu Valencià (DNV).
Fruit d’una idea del president de la secció de Gramàtica, Antoni Ferrando, el DOPV compta amb
precedents ben il·lustres, com el Diccionari Ortogràfic (1917) de Pompeu Fabra i el Vocabulari
Ortogràfic (1933) de Carles Salvador.
Té com a objectiu fixar les formes normatives del lèxic valencià i orientar els parlants tant sobre la forma
escrita correcta com sobre la pronunciació normativa.
Consta d’una presentació on s’expliquen els criteris d’ús i de maneig del diccionari, de tres capítols
introductoris sobre la normativa ortogràfica, l’estàndard oral i els gentilicis valencians, i del llistat
d’entrades lèxiques, amb totes les variants morfològiques de gènere i nombre, complementades amb
abundoses indicacions de pronunciació.
2. CRITERIS GENERALS D’ELABORACIÓ DEL DOPV
Els criteris que han inspirat la redacció del DOPV són, amb caràcter general, els que assenyala l’article 4
de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i que, en termes més concrets,
s’especifiquen en el Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat
del valencià, aprovat unànimement en la reunió plenària del 9 de febrer del 2005. Estos, fonamentalment,
són:
a)
La llengua pròpia i històrica dels valencians és també la que compartixen les comunitats
autònomes de Catalunya i de les Illes Balears i el Principat d’Andorra, així com altres territoris de
l’antiga Corona d’Aragó.
b)
El valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que qualsevol altra modalitat territorial de la
llengua compartida, i presenta unes característiques pròpies que l’AVL preservarà i potenciarà
d’acord amb la tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana i la
normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló.
En conseqüència, en la redacció del DOPV hem intentat harmonitzar dos principis bàsics:
1) La recuperació i la priorització de les variants valencianes genuïnes, vives, ben documentades
en els clàssics i avalades per l’etimologia i per la tradició literària i lexicogràfica. I
2) La convergència amb les solucions adoptades en els altres territoris on es parla el nostre idioma,
a fi de garantir la seua cohesió.
El DOPV vol ser la primera contribució de l’AVL a la construcció d’un model de llengua convergent amb
la resta de modalitats de l’idioma compartit. Un model que, pel fet d’haver sigut elaborat des de València,
dóna preferència a les formes valencianes, però que també incorpora les variants usades en la resta de la
comunitat lingüística.
3. LA NORMATIVA ORTOGRÀFICA DEL VALENCIÀ
Tant este capítol introductori sobre ortografia com el següent, sobre la pronunciació normativa, elaborats
per la secció de Gramàtica, són reproducció literal de dos capítols de la Gramàtica Normativa Valenciana
(GNV) de l’AVL, d’aparició imminent. Els aspectes més destacats d’este apartat són:
1) Les lletres f, l, m, n, r i s reben els noms de efe, ele, eme, ene, erre i esse (o bé ef, el, em, en, er i
es).
2) Accentuació gràfica seguint la fonètica valenciana (café, conéixer, terratrémol; crèdit, cèntim,
pèrdua). Però per a “evitar una excessiva discrepància entre les diferents varietats de la llengua”
porten accent greu (encara que es recomana pronunciar-los amb e tancada) el relatiu i interrogatiu
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tònic què, la conjunció perquè, alguns cultismes i neologismes (com ara èter, dièsel, plèiade, sèrie,
bèstia, època) i el topònim València.
3) Introducció d’accent diacrític en el tòs (per a distingir-lo de la tos). I
4) Les consideracions sobre l’ús de les majúscules, els tipus de lletra, les abreviacions i els signes
de puntuació.
4. L’ESTÀNDARD ORAL VALENCIÀ
Este capítol, que complementa i justifica les informacions fonètiques que apareixen en el cos del DOPV,
és fonamental per a la fixació de la pronunciació normativa, útil especialment per als mitjans de
comunicació audiovisual i per a tots aquells que han d’usar el valencià en registres orals formals. Les
orientacions sobre pronunciació es graduen en tres nivells:
1) Les que es consideren pròpies del valencià estàndard, com ara: a) no pronunciar la t del grup
tz en el sufix –itzar i derivats (analitzar, localització, organitzador pronunciats com a
[analizár, lokalizasió, organizadór]); b) pronunciar la d de les terminacions –ada i –ador
(vesprada, mocador; però s’accepta l’elisió, inclús gràfica, en paraules pròpies dels àmbits
festiu o gastronòmic com mascletà o fideuà); i c) pronunciar o no la primera r en paraules
com arbre o perdre (pronunciats així o com a [ábre, pèdre]).
2) Les que es consideren acceptables en el valencià estàndard, com ara no pronunciar la l en les
paraules altre, nosaltres i vosaltres [átre, nozátres, vozátres], o acceptables en els àmbits
territorials en què és pròpia, com ara pronunciar com a eix- el grup ex- seguit de vocal
(exemple, exèrcit pronunciats com a eixemple, eixèrcit).
3) Les que es consideren no recomanables en el valencià estàndard, com ara no pronunciar la d
o la g en paraules com cadira, madur, agulla, jugar, o pronunciar com a i la ll (llop, falla,
coll).
En el cos del DOPV les indicacions sobre pronunciació s’han limitat als casos que generen vacil·lacions o
errors. Però, malgrat esta limitació, el DOPV es pot considerar un verdader diccionari de pronunciació
perquè en valencià –com que en general es pronuncia com s’escriu– no són necessàries indicacions
fonètiques en tots els casos. Només cal fer-ho en aquells casos en els quals la grafia no és prou explícita,
o quan hi ha divergències entre la grafia i la pronúncia. En concret, es fan comentaris fonètics, entre
altres, en casos com els següents.
1. S’indica sempre el timbre obert o tancat de totes les paraules que tenen una e o una o tòniques,
incloses les formes rizotòniques dels verbs. Així, trobem:
ceba; cebes f. [é]
peu; peus m. [è]
poma; pomes f. [ó]
rosa; roses f. [ò]

berenar v. intr. (berena [é])
afectar v. tr. (afecta [è])
olorar v. tr. (olora [ó])
trobar v. tr. (troba [ò])

2. S’indiquen a voltes dos pronunciacions possibles en casos d’alternances vocàliques:
recer; recers m. (r[e]cerҏo r[a]cer)
teranyina; teranyines f. (t[e]ranyina o t[a]ranyina)
terròs; terrossos m. (t[e]rròs o t[a]rròs)

3. En els casos en els quals, dins d’una mateixa entrada, la forma de masculí té una pronunciació
distinta de la forma de femení, s’indica posant, després de cada forma, el símbol fonètic corresponent
entre claudàtors:
europeu [è], europea [é]; europeus [è], europees [é] adj. i m. i f.

4. Com que en valencià la lletra x pot tindre quatre pronunciacions diferents, en els casos en què no és
deduïble per mitja d’una regla s’indica explícitament la pronunciació. Així, en posició inicial, si no
s’indica res, cal pronunciar-la africada (xiquet, xiular); si cal pronunciar-la fricativa, s’indica afegint el
símbol fonètic (com ara en xàrcia o xativí); quan es pot pronunciar fricativa o africada s’indica afegint
els dos símbols fonètics (com ara en xeringa o ximenera). La pronúncia de la x darrere de la vocal i
figura sempre (així en paraules com guix i flixar s’indica que és palatal fricativa, i en altres, com
crucifix i prefixar, que és ks).
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5. ELS GENTILICIS VALENCIANS
El capítol sobre els gentilicis valencians, elaborat per la secció d’Onomàstica, oferix els noms dels
habitants de tots els municipis valencians (tant els de la zona valencianoparlant com els de la
castellanoparlant). Per a la fixació d’estos noms, s’ha tingut en compte el parer de les diverses
corporacions municipals. També es dóna la grafia i la pronunciació normativa del nom de tots els
municipis valencians.
6. EL DOPV
La part principal del DOPV la constituïx el llistat de les entrades lèxiques normatives, en nombre de vora
79.000, amb totes les variants morfològiques de gènere i nombre, complementades amb abundoses
indicacions de pronunciació. Esta part es pot considerar un avanç del Diccionari Normatiu del Valencià,
ja redactat fins a la lletra P i aprovat per la secció fins a la lletra M, i en el qual s’incorporen les
definicions, els exemples d’ús i la fraseologia.
La font principal del DOPV és el Diccionari Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de
la Generalitat Valenciana i de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (dirigit per Josep Lacreu,
Bromera, 1995, 1996). També s’han tingut ben presents els diccionaris de Carles Ros (1764), Josep
Escrig (1851), Constantí Llombart (1887), Joaquim Martí i Gadea (1891), Antoni Maria Alcover i
Francesc de B. Moll (1926-1968), Francesc Ferrer Pastor (1985) i el de la Real Acadèmia de Cultura
Valenciana (1992).
7. TIPOLOGIA DE LES ENTRADES DEL DOPV
Les paraules incorporades al DOPV es presenten en entrades que es poden classificar en tres grups:
a)
entrades principals, que són les variants prioritàries en el corpus lèxic formal del valencià i
apareixen sense remissió a una altra entrada;
b)
entrades secundàries, que són variants formals de les principals i apareixen en segon lloc, al
costat d’estes; i
c)
entrades no recomanades, que presenten variants d’escassa tradició formal en valencià i
remeten a les principals.
7.1. Les entrades principals
Les entrades principals indiquen quines són les variants prioritàries en l’ús formal del valencià. Estes
entrades principals poden ser úniques o bé poden tindre variants lèxiques alternatives. En este darrer cas,
es presenten com a entrades principals variants lèxiques amb diferències pel que fa a l’extensió d’ús
actual i a l’antiguitat de la documentació, com ara:
a) tant els demostratius simples este i eixe com els reforçats aquest i aqueix;
b) tant l’adverbi hui i el numeral huit, majoritaris en valencià, com les variants septentrionals avui i
vuit;
c) tant variants vives com ara servici, juí, com les també clàssiques valencianes servei i judici, i
d) admissió de doblets quan les dos formes són antigues i vives en valencià: dispondre o disposar,
suposar o supondre, defendre o defensar.
7.2. Algunes innovacions del DOPV
A més de la incorporació de nombroses paraules absents en altres diccionaris, podem destacar els
aspectes següents del DOPV.
1) Acceptació de variants antigues i ben documentades com: albarzer (al costat de esbarzer),
almorzar (al costat de esmorzar), apretar (a costat de apitjar), arrastrar (al costat de arrossegar),
bambau (al costat de babau), capritxo (millor que capritx i que caprici), cego (al costat de cec), coixo
(al costat de coix), cudol (al costat de còdol), cult, culta i incult, inculta (al costat de culte –a, inculte –
a), cult, cults (al costat de culte, cultes), deport, deportista (al costat de esport, esportista), despedir
(al costat de acomiadar), divorç (al costat de divorci), llonja (al costat de llotja), lleal, llealtat (al
costat de lleial, lleialtat), llegítim (al costat de legítim), llepra, lleprós (al costat de lepra, leprós),
llicsó (al costat de lletsó), llidó, llidoner (al costat de lledó, lledoner), llògic (al costat de lògic),
mentira, mentirós (al costat de mentida, mentider), navaixa (al costat de navalla), panader, panaderia
(al costa de forner, forn), peluca, peluqueria (al costa de perruca, perruqueria), roín, roïns (al costat
de roí, roïna; roïns, roïnes), sària (al costat de sàrria), xuplar (al costat de xuclar).
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2) Adaptació d’estrangerismes amb l’accentuació original: sàndwitx, sàndwitxs.
3) Acceptació de la moció de gènere en adjectius com lluent, lluenta, lluents, lluentes o coent, coenta,
coents, coentes.
4) No incorporació de dialectalismes no valencians com: bigoti (n’hi ha prou amb bigot), carbassa
(n’hi ha prou amb carabassa), cargol (n’hi ha prou amb caragol), carrabina (n’hi ha prou amb
carabina), motlo, motllo (n’hi ha prou motle).
5) No incorporació de forasterismes sense adaptar com celeste (n’hi ha prou amb celest) o xoriço (n’hi
ha prou amb xoriç).
7.3. Les entrades secundàries
Les entrades secundàries reflectixen usos genuïns més o menys estesos en valencià que, encara que no
presents en la normativa consolidada a partir de les Normes de 1932, es consideren acceptables. En el
DOPV figuren al costat de les principals amb el mateix tipus de lletra i separades per un parèntesi i la
conjunció o, com ara: dentista (o dentiste), naturalesa (o naturalea).
El sufix grecollatí –ISTA (invariable originàriament) desplegà a partir del segle XV una moció de gènere
(-iste per al masculí i -ista per al femení), que es manté viva a l’hora d’ara en totes les varietats
occidentals del nostre idioma, on es distingixen les ee i les aa àtones. Així, els parlants occidentals
distingim tant un psiquiatre d’una psiquiatra o un autodidacte d’una autodidacta, com un artiste d’una
artista o un guitarriste d’una guitarrista. La forma d’este sufix més etimològica, més antiga i l’adoptada
en la llengua comuna és -ista, tant per al masculí com per al femení, que en referència al masculí es pot
pronunciar com a [íste]. Esta forma és la que es considera principal, però s’admet també, com a variant
secundària, la que permet distingir gràficament el masculí (-iste) del femení (-ista).
El sufix llatí –ITIA va evolucionar en la llengua antiga a -ea, que alternava amb la variant més antiga -esa
(bellea/bellesa, riquea/riquesa). La forma d’este sufix adoptada en la llengua comuna és -esa, viva en les
comarques septentrionals valencianes i de gran tradició literària tant clàssica com actual. Encara que la
pronunciació en [éa] es considera admissible en tots els casos, el DOPV ha limitat la incorporació d’estes
variants gràfiques en -ea a unes quantes desenes de paraules que són vives en valencià i estan ben
documentades en els clàssics. En alguns casos es donen les dos variants com a entrades principals: perea,
pereós, esperear-se al costat peresa, peresos, esperesar-se; malea al costat de malesa; avear al costat de
avesar.
7.4. Les entrades no recomanades
Es consideren entrades no recomanades per als usos formals valencians aquelles variants que són resultat
d’evolucions massa dialectals (com ara fredat, nyespra o quet), o bé s’han fixat modernament a partir
d’una forma poc ajustada a l’etimologia i a la fonètica històrica o provenen d’evolucions no compartides
pel valencià (com ara cartró, bàlsam, amarar o càntir). Les entrades no recomanades remeten a les
entrades principals, que són aquelles que es consideren d’ús preferent en els registres formals.
7.5. Priorització de variants
En les paraules cultes formades amb components que poden presentar dos variants, una més fidel a la font
llatina (acabada en –us) i una altra més adaptada a l’estructura del valencià (sense –us), s’ha optat per
prioritzar estes últimes. Així: cúmulus Æ CÚMUL, altocúmulus Æ ALTOCÚMUL, estratus Æ
ESTRAT, altostratus Æ ALTOSTRAT, nimbus Æ NIMBE, cumulonimbus Æ CUMULONIMBE,
estereotipus Æ ESTEREOTIP, logotipus Æ LOGOTIP, prototipus Æ PROTOTIP, hiatus Æ HIAT.
7.6. Recuperació i priorització de les formes valencianes
En el DOPV es prioritzen sistemàticament les formes valencianes vives, genuïnes i fidels a l’etimologia i
a la tradició literària i lexicogràfica. Així, paraules com ara càntir o treure, resultat d’evolucions no
compartides pel valencià, remeten a les corresponents variants clàssiques mitjançant una fletxa: càntir (i
derivats) Æ CÀNTER (i derivats), treure (i derivats) Æ TRAURE (i derivats). Vet ací altres exemples de
remissions: dinou Æ DÈNOU, disset Æ DÈSSET, cementiri Æ CEMENTERI, cordill Æ CORDELL,
unça Æ ONÇA, bullir Æ BOLLIR, embussar Æ EMBOSSAR, arrupir-se Æ ARROPIR-SE, arronsar Æ
ARRUNSAR, oreneta Æ ORONETA, argelaga Æ ARGILAGA, bombolla Æ BAMBOLLA, fonoll Æ
FENOLL, porxo Æ PORXE, rodó Æ REDÓ, feina Æ FAENA, panteix Æ PANTAIX, bàlsam Æ
BÀLSEM, febre Æ FEBRA, esma Æ ESME, xocolata Æ XOCOLATE, llargarut Æ LLARGUERUT,
flamarada Æ FLAMERADA, arrencar Æ ARRANCAR, llençar Æ LLANÇAR, nedar Æ NADAR,
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néixer Æ NÀIXER, aixafar Æ XAFAR, arrissar Æ RISSAR, assecar Æ SECAR, assemblar Æ
SEMBLAR, bagul Æ BAÜL, ametlla Æ AMETLA, batlle Æ BATLE, cartró Æ CARTÓ, ordre Æ
ORDE, enciam Æ ENCISAM, estrella Æ ESTRELA, gibrell Æ LLIBRELL, gresol Æ CRESOL, gamell
Æ CAMELL, xemeneia Æ XIMENERA, xiprer Æ CIPRER.
7.7. Convergència amb les altres varietats de l’idioma compartit
La necessitat de convergència entre les diverses varietats d’una mateixa llengua és un fet evident i
indiscutible. Si això és un principi obvi en totes les llengües del món, ho és encara més –i d’una manera
imperiosa– en el cas de llengües demogràficament minoritàries com la nostra. Si compartim una mateixa
literatura i un mateix espai cultural i comunicatiu, és evident que no podem accentuar les diferències entre
les nostres varietats sinó, al contrari, intentar reduir-les al màxim.
Per tal d’enfortir la cohesió de la llengua compartida i d’assegurar la seua vitalitat i el seu futur, el DOPV
prioritza variants a vegades poc habituals en la parla actual del valencians però més ajustades a
l’etimologia, a la tradició dels clàssics valencians, o als usos consolidats en la literatura contemporània i
en el sistema educatiu. Així: impondre Æ IMPOSAR, opondre Æ OPOSAR, propondre Æ PROPOSAR,
aixina Æ AIXÍ, arraïl Æ ARREL, assumpt Æ ASSUMPTE, bascoll Æ BESCOLL, dumenge Æ
DIUMENGE, espirit Æ ESPERIT, fredat Æ FEREDAT, giner Æ GENER, llançol Æ LLENÇOL,
llauger Æ LLEUGER, llunt Æ LLUNY, maravella Æ MERAVELLA, milacre Æ MIRACLE, montanya
Æ MUNTANYA, nyespra Æ NESPRA, nyesprer Æ NESPRER, nyítols Æ NÍTOLS, peixcar Æ
PESCAR, quet Æ QUIET, rellonge Æ RELLOTGE, ringlera Æ RENGLERA, sancer Æ SENCER,
sixanta Æ SEIXANTA, tesor Æ TRESOR.
8. CONCLUSIÓ
El DOPV és fruit de la tasca conjunta realitzada d’una banda pels membres de la Unitat de Recursos
Tecnicolingüístics, dirigits pel savi i eficient Josep Lacreu, i per l’altra pels membres de les seccions de
Lexicografia, Gramàtica i Onomàstica i de la comissió del DOPV. Uns i altres, amb una gran dedicació,
han elaborat la proposta inicial del DOPV –els primers– i l’han esmenada, revisada, completada i
aprovada –els segons–. Sense l’esforç de tots no haguera sigut possible la culminació d’esta primera obra
lexicogràfica de l’AVL.
Em pense que podem estar contents de la faena feta. La posició de l’AVL és prou incòmoda. Treballar
enmig de posicions enfrontades resulta difícil, perquè les coses que agraden als uns desagraden als altres.
Però estic convençut que els qui usem i estimem el valencià farem l’esforç necessari de renunciar cadascú
a una part de les nostres opcions personals per a poder arribar a superar definitivament l’enfrontament
absurd que hem viscut en els darrers anys.
En conclusió, voldríem que este diccionari, que ha sigut fruit del consens entre tots els acadèmics, fóra
també un obra que contribuïra al consens entre tots els valencians.

