
MENTRE ESCRIUS(I) 
hay que: cal+inf 
había que: calia+inf 

hubo que: va caldre+inf, calgué+inf 

habrá que: caldrà+inf 

habría que: caldria+inf 

ha habido que: ha calgut+inf 

había habido que: havia calgut+inf 
habrá habido que: haurà calgut+inf 

haya que: calga+inf 

haya habido que: haja calgut+inf 

hubiera  que: calguera+inf 

hubiera habido que: haguera calgut+inf 

 

 
yo tengo que: he de+inf 

yo he tenido que: ha hagut de+inf 

yo tenía que: havia de+inf 

yo había tenido que: havia hagut de+inf 

yo tuve que: haguí de+inf, vaig haver de+inf 

yo tendré que: hauré +inf 
yo habré tenido que: hauré hagut de+inf 

yo tendría que: hauria de+inf 

yo habría tenido que: hauria hagut de+inf 

yo tenga que: haja de+inf 

yo haya tenido que: haja hagut de+inf 

yo hubiera tenido que :haguera hagut de+inf. 

 

MENTRE ESCRIUS(2) 
agudes planes esdrúixoles 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

germà 

també 
jardí 

meló 

algú 
cabàs 

francés 

castís 
arròs 

tramús 

comprén 
berlín(…) 

vindran 

sabran 
portaran 

ramon 

compon 
algun 

(…) 

 

açò 

això 
allò 

però 

perquè 
per 

què 

(…) 
 

 

 
 

 

 

bo 

to 
so 

por 

tu 
cas 

pla 

pi 
vi 

tres 

tro 
sud 

 

 

(…) 

màgic 

cérvol 
símbol 

lògic 

estúpid 
(…) 

 

ironia 

ironies 
venia 

venies 

tenia 
tenies 

(…) 

veníem 

veníeu 
teníem 

teníeu 

(…) 
 

 

examen 

fenomen 
origen 

exàmens 

fenòmens 
orígens 

(…) 

àmfora 

anècdota 
síntesi 

pòcima 

tònica 
música 

(…) 

sandàlia 

ciències 
ràdio 

pèrdua 

pèrdues 
(…) 

 

La A sempre porta accent greu(`). La I i la U, accent agut(´) 

En general les E,O agudes porten accent agut(´). 
Excepcions importants: açò, això, allò, però, per què. 

En general, les E,O planes i esdrúixoles porten accent greu(`) 

Regles d’accentuació        

les agudes acabades 

en 

(1)(2)(3)(4) 

a e i o u No s’accentuen les 

acabades en –an,-

on,-un 
as es is os us 

 en in  



les planes no 

acabades en les 
terminacions 

anteriors 

(5)(6)(7)(8) 

      

     

    

les esdrúixoles 

s’accentuen totes 

(9)(10) 

      

     

 
Els monosíl.labs no s’accentuen per regla general(4).Ací tens els més 
freqüents que s’utilitzen per no confondre’s amb altres monosíl.labs. 
 

sóc/és/són  Present Ind de “ser” més adverbi de quantitat.Té 

Present Ind del verb “tenir”Bé Adverbi de mode. Substantiu. 
 

MENTRE ESCRIUS(3) 
 

EL VERB “HAVER-HI” NO TÉ PLURAL 

Malament                                         Bé 

Hi han                     

Hi havien     

Hi  hagueren   

Hi van haver   

Hi hauran   

Hi haurien 

Hi hagen    
Hi hagueren(Imperfet Subj) 

Hi han hagut 

Hi havien hagut 

Hi hagueren hagut 

Hi van haver hagut´ 

Hi hauran hagut 
Hi haurien hagut 

Hi hagen hagut 

Hi hagueren hagut(Plusq de Subj) 

hi ha 

hi havia 

Hi hagué 

Hi va haver (o va haver hi) 

Hi haurà 

Hi hauria 

Hi haja 
Hi haguera(Imperfet Subj) 

Hi ha hagut 

Hi havia  hagut 

Hi hagué  hagut 

Hi va haver hagut´ 

Hi haurà  hagut 
Hi hauria  hagut 

Hi haja hagut 

Hi haguera hagut(Plusq de Subj) 

 

 

NOTA: Fins que fem l’explicació que toca, no useu el verb “haver-hi” amb el 

pronom EN.La majoria de vegades està malament. 

Per exemple, no digueu: n’hi ha, n’hi havia, n’hi haja hagut, n’hi haurà... 

 MENTRE ESCRIUS(4) 

 

L’APÒSTROF 
EL, LA  L’ AL, DEL, PEL 

A L’  DE L’  PER L’ 

LA no s’apostrofa 

seguida de I o U 

àtones  

el poble 

l’informe 

l’interés 

l’instrument 
l’infant 

al poble,  

del poble 

pel poble 

a l’horta 
de l’horta 

la unitat 

la humitat 

la idea 

la infermera 
la usuària 



l’indomable 

l’indi 
l’insult 

l’ivori 

l’herba 

l’aire 

l’amiga 

l’única 
l’urna 

l’ungla 

l’úlcera 

la casa 

per l’horta 

de l’amic 
de l’ermita 

pel camí 

a l’aeroport 

del professor 

de l’institut 

pel corredor 
per l’herència 

al consultori 

a l’ambulatori 

de l’Antoni 

la unflor 

la ubicació 
la irritació 

la interrupció 

la innocent 

la igualtat 

la iguana 

la il.lusió 
la unanimitat 

la higiene 

la hilaritat 

la història 
MENTRE ESCRIUS(5) 

castellà valencià 

  

porque(c. causal) perquè 

  

para que(c.final)  

 

No uses mai en valencià  per a què, si no es tracta d’una pregunta. 

MENTRE ESCRIUS(6) 

 No et poses el dit al nas.Fa lleig. 

 De sobte, s’ha posat a ploure. 

No uses FICAR, sinó POSAR Es posarà un vestit elegant. 
Així, no t’equivocaràs ¿Què posa en aquell rètol? 

 Poseu-vos a treballar ja. 

 

MENTRE ESCRIUS(7) 

MILLOR i derivats s’escriuen amb LL: millorar, millorable.. 

PITJOR i derivats s’escriuen amb TJ: empitjorar... 

MAJOR 

No uses DEGUT A. Usa  A CAUSA DE... 

 

 

MENTRE ESCRIUS(8) 

 

No sempre pots usar RECOLZAR i RECOLZAMENT per a traduir el castellà 
“apoyar” i “apoyo”. Si aquestes paraules castellanes  tenen un sentit físic, 

sí que podràs recórrer a recolzar o recolzament. 

Ex. El vell es recolzava en un bastó per no caure. La prestatgeria es 

recolza en la paret. El punt de recolzament del sostre és la biga principal. 

També en sentit figurat. Ex.La seua teoria recolza en arguments 

inadmissibles. 
 

Però si  aquestes paraules castellanes  no tenen un sentit físic, sinó més 

aviat moral –ajuda, col.laboració,etc-les traduiràs per SUPORT, DONAR 

SUPORT.  

Ex.Jo done suport al PP.El PP compta amb el meu suport. 

Ex.Tu dónes suport al PSOE. El PSOE compta amb el meu suport. 

 



MENTRE ESCRIUS(9) 

 

El verb equivalent en valencià al castellà DARSE CUENTA, no és  “donar-se 
compte” (calc) sinó ADONAR-SE. Evita, doncs, construccions incorrectes 

com “donar-se compta”, “adonar-se compte” o coses així. L’equivalent a 

ENTERARSE és ASSABENTAR-SE DE. 

Ex: No sabia que Pep havia tingut un accident. Me n’he assabentat(o he 

sabut) fa un moment.  
No és igual PORTAR  que EMPORTAR-SE 

No és igual RECORDAR que RECORDAR-SE 

No és igual DUR que ENDUR-SE. 

No és igual ANAR que ANAR-SE’N 

 

MENTRE ESCRIUS(10) 

Si no(nexe de les oracions condicionals) s’escriu separat i sense accent. 

Les oracions condicionals poden anar davant o darrere de la principal. 

Ex. Si no véns, m’enfadaré.   M’enfadaré, si no véns. 

Sinó (conjunció). Junt i amb accent. No es pot canviar de lloc. 

Ex: No ha vingut Jordi, sinó Àngel. 

Enlloc 

(castellà “en ningún lugar,en ningún sitio”).ADVERBI DE LLOC. 

Equival a “en cap lloc” 

En lloc de  
(castellà “en vez de”) LOCUCIÓ ADVERBIAL. 

Significa “en compte de” o “en comptes de” 

Des de Aquesta preposició s’escriu sempre separada. 

Escriu Només  sempre junt. Equival a “solament”. 

Escriu Així mateix(en castellà “asimismo”) 
Escriu Sobretot –junt- si equival “principalment”.Si no equival a 

“principalment” s’escriurà separat. Ex:Sobre tot això parlarem després. 

En valencià sempre s’escriu A part 
Almenys, va sempre junt. No es pot dir Per lo menys 

 

MENTRE ESCRIUS(11) 

En valencià normatiu, el CD no porta la preposició A, com en castellà, tot i 
que responga la pregunta “a qui?” feta al verb. 

Ex: Jo salude el director cada dia. 

                            CD 

      Josep invitarà les xiques a la festa. 
                                CD 

      Tu has aprovat tots els alumnes. 

                                     CD 

      L’empresari contractarà Pep. 

                                        CD 

En canvi, el CI –que també respon la pregunta “a qui” feta al verb- sempre 

porta la preposició A. 

Ex: Anna dóna la mà  al seu amic. 



                                    CI 

     El director ha recordat els deures als estudiants. 
                                                           CI 

     Tornarà a Pere aquella camisa. 

                    CI 

Però si substituïm aquests complements, directe o indirecte, per un pronom 

feble.. 

Jo el salude 
Josep les invitarà 

Tu els has aprovat 

L’empresari el contractarà. 

Anna li dóna la mà 

El director els ha recordat els deures 

Li tornarà aquella camisa 

Ella em saluda sempre. 
Els altres alumnes ens ajudaran 

Us compraran un regal. 

...és freqüent la repetició innecessària del complement subratllat, per mitjà 

del pronom fort equivalent. En aquest cas, es podrà usar A tant en els CD 

com en els CI. 

Jo el salude,(a ell,al director) 
Josep les invitarà, (a elles, a les xiques) 

Tu els has aprovat, (a ells, a tots els alumnes) 

L’empresari el contractarà, (a ell,a Pep) 

Anna li dóna la mà, (a ella, al seu amic) 

El director els ha recordat els deures(a ells, als estudiants) 

Li tornarà aquella camisa(a ell, a Pere) 

Ella em saluda sempre (a mi) 
Els altres alumnes ens ajudaran(a nosaltres). 

Us compraran un regal( a vosaltres) 

MENTRE ESCRIUS(12) 

 

Atenció a les faltes de pronoms personals febles: 

Vol donarme una cosa, me’n aniré demà, s’en comprarà un, lis donaré les 

gràcies, se l’enviaré jo, això lo diré després,le salude.. 

MENTRE ESCRIUS(13) 

La conjunció PERQUÈ indica la causa de l’oració principal: 
Ex: La natura es degrada  perquè(=ja que) atemptem contra ella. 

 S’ha acabat la fruita  perquè(=ja que)  hui n’hi havia poca al mercat. 

La conjunció DONCS, en canvi, introdueix una conseqüència derivada de 
l’oració principal. 

Ex:Ja ha fumat massa: doncs(=en conseqüència) deixa ja d’oferir-li 

tabac. S’ha acabat ja el partit : abandonem, doncs(=en conseqüència), 

l’estadi. 

 

ATENCIÓ: 

No uses mai en valencià la conjunció DONCS amb valor causal, tal com el 
castellà fa amb la conjunció PUES. Recorre sempre a PERQUÈ. 

Ex: No pudo venir a clase, pues se rompió una pierna. 

Malament: * no pogué venir a classe, doncs es trencà la cama. 

Bé : No pogué venir a classe perquè es trencà la cama. 



 

Usarem doncs quan es tracte del “pues” castellà que indica un cert subte, 
vacil.lació,al principi d’una frase. Aniràs de vacances al mar o la muntanya? 

Doooncs, no ho sé encara. 

 

CONSELL: 

No uses mai PUIX.T’evitaràs problemes 

MENTRE ESCRIUS(14) 

 

PER   QUÈ (= per quin motiu, per quina causa?) (p.interrogatiu) 

PER    QUÈ(=por el que,por la que,por los que,por las que)(p. relatiu) 

MENTRE ESCRIUS(15) 

No conjugues com si fossen verbs de la 3a conjugació, per influència del 

castella, verbs que en valencià són de la 2a conjugació (acabats en –ER o –

RE) 
Ex: infondre, refondre, confondre, emetre, admetre, córrer, incórrer, 

transcórrer, incloure,recloure,concloure… 

  

(6) Els derivats,igual: concórrer,incórrer,recórrer,socórrer.. 

 

 

 MENTRE ESCRIUS(16) 

 
Atenció als gerundis i participis irregulars: 

GERUNDIS: 

coneixent,volent,encenent, suspenent,ponent,entenent, defenent,     

estenent,ofenent,prenent,fonent,metent,emetent,prometent,       

sotmetent, permetent, admetent,cloent, havent,duent,sent(o essent) 
obrint, rient,creixent, naixent,fent,creient,corrent,veient,dient,       

vivint,tenint,bevent,absolent,venint,seient,asseient, traient,podent, 

morint,escrivint,coent,omplint,complint. 

PARTICIPIS: 

conegut,volgut,encés,suspés,post,entés,defés,estés,ofés,pres,fos, 

mes,emés,promés,sotmés,permés, admés, clos,hagut,dut,estat(o 
sigut),obert,rigut(o rist),crescut,nascut,fet, cregut, corregut,vist 

dit,viscut,tingut,begut,absolt,vingut,segut,assegut,tret,pogut,           

mort,escrit,cogut,omplit(o omplert),complit(o complert)         

 

MENTRE ESCRIUS(17) 

ORTOGRAFIA 
En el meu blog, en la pàgina “Valencià sense(massa) esforç” tens les regles 

i exercicis sobre l’ús de... 

la P/B  

la T/ D  

C, la Q i la G  

la S sorda i la S sonora  

X,IX,TX,IG / J,G,TJ,TG  
La B/V 

La R simple i la R múltiple, La H 

MENTRE ESCRIUS(18) 

http://valebloc.files.wordpress.com/2008/12/t-d_doc4.pdf


QUE sense accent 

1.Conjunció Uneix frases i no és substituïble per res.És un nexe. 

 

2.Pronom relatiu  Substitueix sempre  un element (una paraula) de l’oració 

principal anomenat antecedent. Aquest relatiu pot referir-se a una persona 

o cosa i no pot portar preposició davant.Es pot substituir per “el qual,la 
qual, els quals, les quals” 

Ex: Els treballadors que(els quals) han fet vaga no cobraran aquest mes. 

Quan aquest pronom relatiu porta article davant és que l’antecedent se 

sobreentén entre l’article i el que. 

Ex:Pots agafar aquell llibre o el(llibre)que vulgues. 

        Deixa ací la nova cartera i la (cartera) que no utilitzes. 

     No vol el meu regal,però sí els(regals)que li fa Àngel. 
     Les meues amigues són diferents de les(amigues)que té ella. 

 

Quan l’antecedent sobreentés és “la cosa que”,“el que” sempre estarà bé i 

podrà dur preposició davant: 

Ex: El que digué sorprengué l’auditori. 

      Estic d’acord amb el que digué. 

      Suposava molts perills, el que el general proposava. 
En aquest cas es parla d’article neutre 

     QUÈ amb accent 

1.Pronom interrogatiu Pot dur davant preposició o no.Apareix tant en 
interrogacions directes o indirectes.Substituïble per “quina cosa” 

Ex:¿Què vols de mi? ¿De què parles? ¿Amb què escrius? ¿Saps què  

     m’han contat? 

 

2.Pronom relatiu  L’antecedent és exclusivament una cosa. Ha d’anar 

sempre  amb preposició davant,però sense article a continuació.Es pot 

substituir per “el qual,la qual, els quals, les quals”. 
Ex: El poema de (X ) què parles és un sonet. 

      L’edifici  en (X)  què viu té quatre pisos. 

       Aquest és el boli a (X ) què  em  referia 

       Mira el cotxe  amb (X)  què  em  moc  per la ciutat. 

 

No es pot dir, en conseqüència, *del que parles”, *“en el que viu”, *“al que 

em referia” ni “amb el que em moc...” 
Si en/a/per...+ què Es pot substituir per ON. 

Ex: L’edifici en què( on ) viu té quatre pisos. 

      Falta mitja hora per arribar a la ciutat a què (on) ens dirigim. 

      La carretera per què (on) circulàvem tenia molts revolts. 

   

MENTRE ESCRIUS(19) 

 

Més sobre els pronoms relatius 

QUI.Pronom relatiu que substitueix només persones.Por portar preposició 

davant, però no article. 

Ex.Rebrà un trofeu qui guanye el partit. 

     El xic de qui parle és un gran esportista. 



LA QUAL COSA 
Si l’antecedent és una oració, el pronom que usarem serà la qual cosa 

Ex.Demà plourà, la qual cosa  ens impedirà anar d’excursió 

    Demà plourà, per la qual cosa se suspendrà l’excursió.  

 

Quan es tracte del relatiu possessiu (en castellà,”cuyo/a/os/as”), es 
recorrerà a aquestes perífrasis: 

Ex: Va pagar les entrades,el preu de les quals era raonable,al comptat. 

El pintor,pels quadres del  qual han  discutit tants museus,morí ahir. 

La xica,els pares de la qual són tan amables,es diu Anna. 

Els llibres, les pàgines dels quals t’agrada fullejar,són seus. 

 

MENTRE ESCRIUS(20) 

LA h 
S’escriuen amb H: 

(1) 
Totes les formes del 

verb “haver”: 

ha, hem, heu, havia 

 

 

(2) 
ham, hivern, hui, 

hissar,harmonia, 

ahir,subhasta, 

subtrahend,hexàgon, 

heptàmetre 

(...) 

 

(3) 
s’escriu H i sona 

aspirada:hall, 

hitlerià,hippy,holding, 

Manhattan, haixix, 

ha,ha! 

 

(4) 

No porten H: avui, 

orfe,òrfena,orxata, 

os,ous,cacauet, 

coet, truà 

(...) 

 
 

MENTRE ESCRIUS(21) 

Confusions molt freqüents: 
1 

ABANS(adverbi de temps) 

AVANT(adverbi de lloc) 

AVANÇ (o AVENÇ)(substantiu) 

2 

INCLÚS,FINS I TOT (=incluso,hasta incluso) 
INCLÒS, INCLOSA, INCLOSOS, INCLOSES(incluido,a,os,as) 

3 

QUANT A (EN CUANTO A) 

PEL QUE FA A... (EN CUANTO A) 

4 

Davant noms propis de lloc, posarem A, tant si indiquem direcció com 
situació: Vaig a Alacant. Visc a Alacant. Té casa a Villena. 

5 

No uses A SOLES quan vols dir “únicament” o “sense companyia”. 

A la manifestació acudiren NOMÉS cent persones. 



Va al cine SOL. Ella SOLA viu en la casa. Ells SOLS han pintat tota la 

cambra. Les meues amigues estan molt SOLES. 

 

MENTRE ESCRIUS(22) 

Els adverbis no tenen plural. Afecten el verb (Treballa molt), un adjectiu 
qualificatiu (És molt feliç) o un altre adverbi (Encara és molt prompte). He 

posat l’adverbi “molt” perquè als adverbis de quantitat, quan van seguits 

d’adjectius en plural, els poseu una S incorrecta. 
Ex: “És una dona molt feliç” 

      “Són unes dones molt felices” 

       “És un xic molt lleig” 

       “Són uns xics molt lletjos” 

El “NADA” castellà és tradueix per GENS quan vol dir 0 quantitat 

No corre gens, no treballa gens, no em sembla gens bé, no és gens 

intel.ligent... 

Es tradueix per RES quan és un pronom i significa “cap cosa” 

No porta res d’abric. En la festa no regalen res. No han fet res. 
 

MENTRE ESCRIUS(23) 

Mala conjugació verbal: 
sigué, visquent, respongut, suspengut, vullc, pergué... 

 

MENTRE ESCRIUS(24) 

CASTELLANISMES   

nombrats, adentrar-se, apareissér, charrar, van pedir, va tomar vi... 

VULGARISMES 

Hihava, asprà, amoto,agobiar, ascala... 

 

MENTRE ESCRIUS(25) 

Evita,si pot ser, les formes més col.loquials per les més estàndards 

No poses “este,a,os,as” ni “eixe, eixa, eixos, eixes”.Usa: 

                aquest, aquesta, aquests, aquestes 

                aqueix, aqueixa, aqueixos, aqueixes 

No confongues “aquest”(este,masculí)  amb “açò”(esto.neutre):  
No poses:”tindre” i “vindre”, sinó “tenir” o “venir” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



(1)Obligació 

(2) Accents 

(3) Haver-hi 

(4) Apòstrofs 
(5) Per a que 

(6) Ficar 

(7) Millor, pitjor,major, 

degut a 
(8) Recolzar, recolzament 

(9) Assabentar-se 

 i adonar-se,emportar-se, 

recordar-se,endur-se,  
anar-se’n 

(10) Si no/sinó/en lloc/ 

en lloc de/des de/només 

 

sobretot/almenys/per 

lo menys/a part 

(11) CD sense A 

(12) Faltes de pro- 
noms personals febles. 

(13)El  pues castellà 

(14) Per què(2 valors) 

(15) No és “concurrir” 
ni “emitir”, sinó 

“concórrer i “emetre” 

(16) Gerundis i 

participis irregulars 
(17) Faltes 

d’ortografia 

(18) Què/que 

 

(19)Més sobre relatius:qui,la 

qual cosa, possessius. 

(20) La H. 

(21)Abans,avant,avanç-
inclús,inclòs,fins i tot, quant 

a,pel que fa a, a València, a 

soles, sol/sola/sols/soles 

(22)L’adverbi “MOLT”i adver  
bis en general.Gens i Res 

(23)Mala conjugació verbal. 

(24)Castellanismes o 

vulgarismes. 
(25) Evitar formes no 

estàndards 
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