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I JORNADA SOBRE ELS PARLARS VALENCIANS DE BASE CASTELLANOARAGONESA 
València, 12 i 13 de novembre de 2008 
 
 
El parlar xurro dins l’obra de teatre “La Rosa del Molino” i estat de la parla villarenca al 
segle XXI. 
 
 

1. INTRODUCCIÓ 
 
Recentment, l’Ajuntament de Villar del Arzobispo ha publicat un llibre escrit a l’any 1945 a 

cavall de València i El Villar. Es tracta d’una obra de teatre titulada La Rosa del Molino1 que té 
la particularitat d’estar escrita en xurro, l’únic exemple que en tenim d’un text escrit en la parla 
villarenca. Aquesta circumstància es deu a que al seu autor, que va passar èpoques durant 
dues dècades al poble (dels 40 als 60 del segle passat), l’unia una forta amistat amb el 
cronista de la vila i no és exagerat endevinar les fortes influències (com es ressalten a les 
notes sobre l’autor i l’obra de la dita publicació)2 del cronista en la consecució del text 
d’aquesta comèdia costumista, precisament perquè Llatas Burgos es trobava al principi de la 
seua tasca de recollida de vocables xurros en la parla villarenca i de la comarca de La 
Serranía3. L’obra va ser estrenada a l’escenari del Patronato Parroquial de Villar del 
Arzobispo el 26 de setembre de 1953 amb un quadre d’artistes i rondalla locals; posteriorment 
va ser representada per altres quadres artístics: els dies 22 i 23 d’abril de 1962 per altres 
artistes locals, i entre 1995 i 1996 per la Compañía de Teatro Comarcal 234 (com el seu propi 
nom indica estava formada per artistes i tècnics de la comarca de La Serrania; aquesta ocasió 
amb la rondalla de Benacatera, de Xelva) per catorze dels divuit municipis de la comarca.  

Així doncs, es trobem davant una obra de teatre que reflexa fidelment l’estat de la parla 
villarenca al voltant de la primera dècada de la postguerra espanyola i que, com assenyala 
José Giner4, la seua fonètica –així com la de tot llenguatge vulgar- conté moltes anomalies 
originades pel seseo, la inestabilitat de les vocals àtones i l’ús indegut d’algunes vocals, 
consonants i accents. A l’apartat 2 de la seua Introducció diu José Giner5 que “El lenguaje es 
lo que más caracteriza a Villar. Situado dentro de la zona del castellano y en la misma 
divisoria del valenciano, su lengua viene a ser como la resultante de estas dos” i ens recorda 
que la parla villarenca també conté més de dos cents aragonesismes i bastants diccions 
castellanes fora d’ús; només li va faltar dir que també conté vocables de creació pròpia. Amb 
aquestes característiques està escrita l’obra d’Antonio Lanzuela Álvaro6... amb la inestimable 
col·laboració de Vicente Llatas Burgos, per tal com va ser l’alma mater de l’obra.  

 

                                                 
1 Antonio Lanzuela Álvaro, Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 2008. Edició de César Salvo.  
2 Op. Cit., pp. 11-21. El dramaturg va aprofitar “todo el caudal de conocimiento del tema por parte de nuestro cronista, 
tanto lingüístico como de paisajes, costumbres, coplas, hechos y personajes.” 
3 Llatas Burgos va ser mestre d’escola al Col·legi Públic de El Villar i allí va coincidir amb diversos col·legues de diferents 
pobles de La Serranía (Alcublas, Chelva, Chulilla, Domeño, Gestalgar i La Yesa, ademés de Casas Bajas, al Racó d’Ade-
mús) amb els quals va contrastar els vocables que, aleshores, anava arreplegant. 
4 Pròleg de El habla del Villar del Arzobispo y su comarca, Ed. Alfons el Magnànim, Valencia, 1959. pp. 13-79. 
5 Op. Cit., pàg. 37. 
6 Aquest autor pertany al moviment literari sorgit a València recent acabada la primera guerra mundial i encapçalat per 
Eduard Escalante, dedicat a cultivar i difondre el sainet en llengua valenciana. Va ser col·laborador de diversos periòdics i 
revistes amb ressenyes teatrals. Com a dramaturg sols es coneix d’ell altres quatre obres: La templá del barrio (editat a 
Lletres Valencianes, nº 6, València, 1933), El castillo de los fantasmas (joguet còmic en un acte i representat a El Villar 
en 1962), Las mujeres son veletas (joguet còmic ambientat a El Villar i representat allí en 1957) i Lobos en la aldea 
(comèdia en un acte i en prosa representada a El Villar en 1957). 
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2. BUIDAT DE L’OBRA DE TEATRE La Rosa del Molino 
 

Per a fer el buidat de l’obra esmentada hem seguit la metodologia establerta a la 
Introducció de José Giner, tot i que tenint en compte el text de referència, ens adonem 
ràpidament que el seseo està quasi totalment generalitzat, per tal com es produeix sempre als 
grups cc, ce, ci, i xi  i  també amb la lletra z, i sols es manté amb el só interdental en les 
paraules mozo/a i pozo; ademés d’altres trets lingüístics dels quals parlarem més endavant. 

 
2.1. LES CONSONANTS 
 

agradese>agradece 
animasión>animación 
apresiar>apreciar 
apresias>aprecias 
asercando>acercando 
asercase>acercarse 
atensiones>atenciones 
avarisioso>avaricioso 
bellesa>belleza 
bendisión>bendición 
bendisiones>bendiciones 
borseguines>borceguines 
brasos>brazos 
cabesa>cabeza 
calsonasos>calzonazos 
cansiones>canciones 
capás>capaz 
condisión>condición 
conose>conoce 
conosío>conocido 
consederá>concederá 
corasón>corazón 
coses>coces 
demostrasión>demostración 
despresio>desprecio 
disias>decías 
disiles>decirles 
disir>decir 
disiselo>decirselo 
empiese>empiece 

ensendida>encendida 
ensima>encima 
entonses>entonces 
esistencia>existencia 
floresientes>florecientes 
Fransisca>Francisca 
fuersa>fuerza 
goso>gozo 
grasia>gracia 
grasias>gracias 
grasiosos>graciosos 
hasienda>hacienda 
honradés>honradez 
inosente>inocente 
lus>luz  
luseros>luceros 
luses>luces 
María la Pas> María de la Paz 
medisinas>medicinas 
meresen>merecen 
meresido>merecido 
moderasión>moderación 
naser>nacer 
obligasiones>obligaciones 
ocupasiones>ocupaciones 
ocurrensia>ocurrencia 
ofrese>ofrece 
organisasión>organización 
Patrosinio>Patrocinio 
presiosa>preciosa 

primerisas>primerizas 
produsen>producen 
prusisión>procesión 
quisás>quizás 
ransio>rancio 
rasimos>racimos 
rasón>razón 
regrasioso>regracioso 
relusir>relucir 
resibido>recibido 
romanses>romances 
sacrifisios>sacrificios 
sagal>zagal 
sarpa>zarpa 
sarsal>zarzal 
satisfasión>satisfacción 
selebrala>celebrarla 
selebramos>celebramos 
selosa>celosa 
sierto>cierto 
sinco>cinco 
sirvengüensa>sirvengüenza 
sorras>zorras 
Sunsión>Asunción 
tradisión>tradición 
vantisinco>veinticinco 
ves>vez 
Visenta>Vicenta 
Visente>Vicente 

 
Giner assenyala que la d és una de les consonants que més tendeix a desaparèixer. 

Al text es dóna el cas de la pèrdua de la d final: 
 

autoridá>autoridad 
edá>edad 
felisidá>felicidad 
formalidá>formalidad 

juventú>juventud 
laboriosidá>laboriosidad 
seguridá>seguridad 
tranquilidá>tranquilidad 

usté>usted 
ustés>ustedes 
verdá>verdad 
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Així com la caiguda de la d intervocàlica:  
 

criá>criada  
majá>majada 
na>nada 

posá>posada  
sebá>cebada 
to>todo 

toas>todas 
toá>toda 

 
També es dóna la caiguda de la d intervocálica al participi: 

 

casá>casada  
cansá>cansada  
desgrasiá>desgraciada 

empapá>empapada 
fatigá>fatigada  
pidio>pedido 

prometio>prometido 
sio>sido 
venio>venido 

 
I sols hem trobat dos casos que la pèrdua es al principi de paraula: 
  

a’sriñonar>a desriñonar  una’usena> una docena 

 
 
En la parla villarenca mai es distingeixen els sons de b i v, per tal com la segona no és 

labiodental, sinó bilabial com la primera. La diferència entre ambdues sols és ortogràfica. La b 
o v inicials es converteixen molt a sovint en g velar, i les veus que comencen amb el diftong 
ue, la semiconsonant u han desenrotllat una g inicial:  

 

güen>buen 
güena>buena 
güenos>buenos 
güenas>buenas 

güelto>vuelto 
güelta>vuelta  
golver>volver 
golverís>volveréis 

güeles>vueles 
agüelo>abuelo 
golvela>volverla 

 
De vegades, la n inicial, davant de i, es palatalitza i se canvia en ñ, com als dos 

vocables que s’han tret del text:  
 

ñido>nido  ñeta> nieta 

 
També és freqüent la caiguda de les implosives internes, i així els grups bj, bs, bt, ct, 

gn, mn, ns i ps queden reduïts, respectivament a a, j, s, t, n, n, s i s. Al nostre buidat sols hem 
trobat les següents: 
 

asoluta>absoluta 
inora>ignora 

inorar>ignorar 
osequiar>obsequiar 

osequio>obsequio 

 
Per últim, el canvi de la f inicial per j gutural, que és prou comú sols el trobem al text 

en tres casos: 
 

juera>fuera juente>fuente juiste>fuiste 
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2.2. LA SINALEFA 
 
La sinalefa es dóna molt a sovint, i al text n’hem trobat molts casos: 
 
A) La de a amb e inicial i final de dues paraules contigües produeix, generalment, el 

diftong ai amb el desplaçament de l’accent: 
 

a’ichate>a echarte  
a’il> a él  
a’illas> a ellas 
a’illo> a ello 
a’isa>a esa 

a’iso<a eso 
a’istas> a estas 
a’iste> a este 
m’anseñau>me ha enseñado 
m’han>me han 

m’aicho>me ha hecho 
pa’ichar>para echar 
p’aiso>para eso 
pa’ite> para irte 
 

 
 

Però, no així als següents casos, quan es dóna una contracció i s’apostrofa: 
 

c’a>que a 
c’agora>que ahora 
c’apresias> que aprecias 
c’ases> qué haces 
c’aquí>que aquí 

d’aquí>de aquí  
d‘esa>de esa 
d’haraganes>de haraganes 
l’han>le han 
l’agusta> le gusta 

m’atrevio>me he atrevido  
s’apiadará>se apiadará 
s’había> se había 
t’arrapo>te arrapo 
t’ha>te ha 

  
B) Les sinalefes de a amb o i o amb a fan, respectivament, au i ua, provocant el 

desplaçament de l’accent en la de a amb o, però no en la de o amb a.  
 

la’icho> lo he hecho  
la’uya> la Hoya 
lu’ha>lo ha 
nuai> no hay 

nu’asen> no hacen 
nu’estoy>no estoy  
pa’úrcate >para ahorcarte 
pu’alante>por delante 

pu’alli>por allí 
pu’aquí>por aquí 
pu’eso>por eso 
ya’n> ya han 

 
Però no així als següents casos, per tal com la e àtona és elidida amb freqüència (“por 

una ley de economía fonética”, com diu José Giner al Pròleg) quan se troba en contacte amb 
altra vocal, sempre donant lloc a l’apostrofació:  
 

a’scuchar> a escuchar  
a’nsedele>a encenderle 
cabo’el día(al)>al cabo del  
                                      día  
d’aquí>de aquí 
d’enfrentase>de enfrentarse 
d’escuela>de escuela 
d’ilusiones>de ilusiones 
d’ime>de irme 
d’oro>de oro 
d’uva>de uva 
l’agua>el agua 

l’alegría>la alegría 
l’Andillano>el Andillano  
l’ánimo>el ánimo 
l’ostampo>lo estampo 
l’ostrujo>lo estrujo 
l’otro> el otro 
la’rmita>la ermita  
ma’nseñau>me ha enseñado  
m’atrevio>me he atrevido  
m’han>me han  
m’oirán>me oirán 
p’algo> para algo 

qu’el> que el 
qu’es> que es 
qu’está> que está 
s’agarra> se agarra 
s’aserca>se acerca 
s’asomará>se asomará 
s’ofrese> se ofrece 
t’agusta>te gusta 
t’agustan> te gustan 
t’estrujo>te estrujo 
t’olvidas>te olvidas 
v’haber> va a haber 
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2.3. ELS SUFIXES 
 

Els diminutius més comuns són els acabats en –ico/-ica, de clara influència 
aragonesa. Encara que en la parla villarenca es donen altres com els d’origen valencià, 
acabats en –et, -ete i –eta, al text no hem trobat cap. 
 

Entre els sufixos diminutius tenim: 
 

angelico 
angelicos 
Blasico  
bonicas 
boquica noche 
borreguica 
burrica 
Consuelico 
corderico 

corrientico 
despasico 
dispiertica 
faenica luserico 
mocica 
mocico 
ñetesica 
pajaricos 

palomica 
paseico 
pitorrico 
pobresico 
Ramonica 
rebonica 
tortolica 
vinico 

 
I entre els sufixos augmentatius sols hem trobat aquests quatre: 

 

alcagüetona 
flamencota 

guapetona 
reguapetona 

 
2.4. EL PRONOM  

 
Quan els pronoms me, te, se, acompanyen al verb haver, sofreixen una contracció. 
 

me s’había>se me había 
me se rifan>se me rifan 
me se descalabre>se me descalabre 

me se despresie>se me desprecie 
me se trague>se me trague 
te se pegan>se te pegan 

 
La forma pronominal àtona de primera persona en plural nos es pronuncia nus; la de 

segona persona de plural os es pronuncia us o sus. Al text n’hem trobat tres casos: 
 

nus>nos vamos sus dejo>os dejo us>os vais 

 
Els de primera i segona persona del singular en ablatiu conmigo/contigo fan 

respectivament con mi i con tú. Al text n’hem trobat sols la primera: con mi>conmigo. Mentre 
els de primera i segona persona del plural fan: nusotros>nosotros i vusotros>vosotros. 

 
2.5. LA CONJUGACIÓ 
 

Degut a les múltiples alteracions fonètiques de la parla villarenca (pronunciació, 
analogies i arcaismes) hi ha abundants formes anòmales en la conjugació, i així tenim com: 

 
Als participis es dóna una relaxació de la d intervocàlica i canvi de la o en u; al text 

n’hem trobat molts casos, prova de la “normalització” del tret. 
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alisiau>lisiado 
almasenau>almacenado 
apagau>apagado 
apartau>apartado 
arrugau>arrugado 
asaltau>asaltado 
atau>atado 
bocaus>bocados 
cantau>cantado 
cargau>cargado 
charrau>charlado 
condenau>condenado 
contau>contado 

cuidau>cuidado dau>dado  
desgrasiau>desgraciado 
despresiau>despreciado 
empapau>empapado 
enfadau>enfadado 
ensoñau>soñado  
estau>estado  
festeau>festejado 
fijau>fijado 
ganau>ganado 
henchisau>hechizado 
honrau>honrado 
invitaus>invitados 

lau>lado 
librau>librado  
matau>matado 
mudaus>mudados 
olvidau>olvidado 
pensau>pensado 
pesau>pesado 
preparaus>preparados 
sembrau>sembrado 
señalau>señalado 
tardau>tardado 
templau>templado 

 
Quan un infinitiu té posposat un pronom, el verb perd la /r/ final, un cas que també 

està molt present al text de referència. 
 

advertite>advertirte 
aguanos>aguarnos 
alegránola>alegrárnola 
amparame>ampararme 
apoderase>apoderarse 
cantate>cantarte 
comenos>comernos 
conservase>conservarse 
date>darte 
dátela>dártela 
datelos>dártelos 
dejate>dejarte 

disite>decirte 
divertise>divertirse 
enfadase>enfadarse 
haseme>hacerme 
ime>irme  
ite>irte  
impedime>impedirme 
llevalo>llevarlo 
mirala>mirarla 
ofresele>ofrecerle 
olvidate>olvidarte 
parales>pararles 

pegale>pegarle 
ponese>ponerse 
querete>quererte 
quitalo>quitarlo 
sacrificame>sacrificarme 
sofocame>sofocarme 
tumbame>tumbarme 
venerala>venerarla 
venite>venirte 
vete>verte 

 
La desinència –eis, de la segona persona de plural del present d’indicatiu dels verbs 

acabats en –er es canvia en –is. 
 

conosís>conocéis 
dejís>dejéis 

gastís>gastéis  
habís>habéis 

sabís>sabéis 
tenís>tenéis 

 
Les expressions formades per la segona persona de plural de l’imperatiu i el pronom 

os, sofreixen un canvi fonètic, al mudar la o en u, tot i mantenint la r del infinitiu. Al text n’hem 
trobat sols sis casos; i també un cas de la primera persona de plural: 

  

asercarus>acercaos 
casarus>casaos 
confesarus>confesaos 

disirus>deciros 
haserus>haceos 
imaginarus>imaginaos 

acostarnus>acostarnos 
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N’hem trobat quatre casos en que la e canvia a i, als verbs: 
 

disir>decir 
dispertar>despertar  
dispertador>despertador 

siguir>seguir 
vistir>vestir 

 
Als verbs poder, querer i tener, en totes les persones que diftonguen en ue o en ie, 

desapareixen tant la e del diftong com la d, la r o la n que l’acompanyen: 
 

pué>puede 
quié>quiere 

tié>tiene 
tiés>tienes 

 
Als verbs saber i querer, en totes les persones que diftonguen en ue o en ie, 

desapareixen tant la e del diftong com la r desinencial: 
  

supiá>supiera quisiá>quisiera 

 
Els verbs incoatius que acaben en –ecer i que porten una z davant la c radical, 

canvien la z en r i la c en g. Al text sols hem trobat un cas:  
 

agradergo>agradezco 

 
I també a la primera persona del singular del present d’indicatiu del verb soler se 

l’afegeix la velar g de reforç:  
 

suelgo>suelo 

 
 
2.6. EL LÉXIC 
 

És en el lèxic on podem contrastar la gran riquesa de la parla villarenca i que és –sens 
dubte- uns dels aspectes més rellevants de la mateixa. Al text n’hem trobat moltes paraules 
valencianes (o valencianismes castellanitzats), altres del castellà antic i també de l’aragonès i 
de creació pròpia: 

 
2.6.1. VALENCIANISMES 

 

ausades>de veritat 
Bárbera>Bàrbera 
basca>basca 
boquica noche>boqueta nit 
braset (ir del)>bracet 
cagarnera>cagarnera 
caraseras>coquetes 
carrasqueña>xica gallarda 

charreta>xarreta 
chafardiar>xafardejar 
Chimo>Ximo 
de seguida>enseguida 
garras (garres)>cames 
jovenalla>conjunt de jòvens 
malfatán>malfatà 
metadilla>meitadella 

oliveras>oliveres 
payola>pallola 
picher>pitxer 
pito (estar)> anar tibat 
(tio) Rojiñol>rossinyol 
rogiñoles> rossinyols 
tracaliando>tracalejant 
troná>tronada 
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2.6.2. CASTELLANISMES I ARAGONESISMES 
 

ababoles>roselles 
agora>ara 
alcagüetiar>alcahuetear 
alcagüetona>dona molt xafardera i indiscreta  
s’amorra> es posa (el sol) 
alsipreses>xiprers 
camotica>part alta d’una muntanya o d’un arbre 
encomiendas> encàrrecs (María Moliner) 
faina>faena 
jambas>xiques galanes i arrogants 
macarro>glop de vi 
mandria>malfeiner 

ñeta>neta  
pigre>perezoso, holgazán (María Moliner) 
rochas>costeres 
s’asemeja>s’asembla 
Tosantos>apócope de Todos los Santos 
tuno>tunante (el trobem al María Moliner) 
¡Ostre!>interjecció 
¡Pacho!> interjecció 
¡Refolio!> interjecció 
¡Repacho¡> interjecció 
volido (ir en un)>anar ràpidament 
yantar>menjar del migdia (María Moliner) 

 
 2.6.3. VULGARISMES I DE CREACIÓ AUTÒCTONA 
 

alisiar>lisiar (per metaplasme) 
amos>vamos 
ande>dónde   
arrañasos>arañazos 
arrededores>alrededores 
asaite>aceite   
berendola>merendona 
cabileos>pensamientos  
caláver>cadáver (per disimilació) 
chifa>comilona 
congretes> dolç local de tradició àrab fet  
                  amb sagí, farina i sucre 
cóntale>cuéntale/contarle 
cuala>cual   
cualquiá>cualquiera 
curruquee> galantear (de “curruca”, ocell cantor)  
derde>desde 
dijiéndome>diciéndome    
drento>dentro (per metàtesi) 
enllenastes>llenaste 
enrredastes>enredaste 
estarifás>destarifadas 
estropesón>tropezón   
gitarras>guitarras 
güertos>huertos 
gurriones>gorriones 
ha hubido>ha habido 
hamos>hemos 
hato>rebaño 
hubiá>hubiera 

lai>ley 
miá>mira 
menuto>minuto   
mesmo>mismo  
mu>muy 
naide>nadie 
nenguna>ninguna 
pa> para 
paise> parece 
percal>tunante 
piazo>pedazo 
probes>pobres (per metàtesi) 
pusiendo>poniendo 
quió>quiero 
Remundo>Raimundo 
risclas>peñas    
sayalejo>zagalejo, saya, enagua 
siñora>señora 
supíamos>supiéramos 
suis>sois   
tamién>también 
teque (de mal)>de mal genio  
                        (vs. entecoso/a> entecós) 
trebajador>trabajador  
trebajan>trabajan 
u>o 
ujeros>agujeros (per metaplasme) 
veste>vete 
vía>veía 
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3. ESTAT DE LA PARLA VILLARENCA AL VOLTANT DEL SEGLE XXI 
 
Acabem de veure com el buidat de l’obra de teatre La Rosa del Molino ens dóna un 

estat de la parla villarenca paral·lel al assenyalat per José Giner a la introducció de l’obra 
dialectològica de Llatas Burgos. Abans de parlar de l’estat de la parla villarenca als nostres 
dies contrastarem aquest buidat amb l’estudi sobre l’estat de la parla xurra a El Villar del 
Arzobispo7 realitzat vint i cinc anys després de publicar-se l’obra de Llatas Burgos. Aquest 
estudi va incidir només en l’actualització de l’ús dels vocables arreplegats pel cronista en tres 
arcs d’edat entre els habitants de Villar del Arzobispo: dels 15 als 20 anys, dels 50 als 60 anys 
i persones de més de 80 anys.  

La conclusió d’aquest estudi va determinar que sols els majors de 60 anys tenien 
encara viu un nivell alt de coneixement de la parla villarenca i que els més joves no havien 
abastat. Però, l’estudi també ens deixa clar com les qüestions fonètiques, morfològiques i 
sintàctiques, o sia, tot allò que caracteritza la parla villarenca seguia vigent aleshores. Diu 
l’autora d’aquest treball que són nombroses “las palabras que designan estados de ánimo o 
caracterizaciones de personas, seguramente porque llevan consigo una gran cantidad de 
carga expresiva”8. I és que les persones, inclosos els joves, tenim sempre al record la parla 
materna i a l’haver convivit amb els avis i àvies, queda el substrat de la parla que primer 
sentirem parlar quan érem xiquets. I encara que a la nostra parla habitual no gastem aqueix 
lèxic si que el tenim com a propi i de quan en quan ens ve a la memòria i si l’ocasió és 
propícia som capaços de parlar com parlàvem els nostres avantpassats.  

Segurament, allò que més caracteritza la parla villarenca als nostres dies és producte 
d’una herència secular i d’un hàbit de parla prou vigent fins a la meitat del segle XX, un passat 
no massa llunyà: el manteniment tant del seseo i de la sinalefa (ambdós d’influència 
valenciana) com dels diminutius acabats en –ico, -ica (d’influència aragonesa). Quan ha 
passat quasi una dècada del començament del segle XXI se situem cinquanta anys després 
que D. Vicente Llatas Burgos va publicar El habla del Villar del Arzobispo y su comarca, per 
tal d’examinar l’estat d’una parla que ha anat minvant la seua vigència entre els habitants de 
Villar del Arzobispo, principalment al lèxic i degut sobre tot a tres aspectes fonamentals: 

  
1. La castellanització profunda va començar a El Villar al voltant del segle XVI, quan es 

dona una segona repoblació, i no ja per carta-pobla sinó per un efecte “de crida” com 
es diria ara, quan castellans, bascos i navarresos arriben per carbonejar els boscos 
del voltant de la vila, quan en la parla villarenca “se produce un notable cambio que 
origina el principio de la castellanización que, juntamente a la influencia de la lengua 
castellana como lengua ‘oficial’ y de prestigio, configurará el habla xurra”9. Ja al segle 
XX, l’escolarització massiva després d’acabada la guerra civil i l’explícita consigna de 
parlar correctament (en castellà) va propiciar la implantació del castellà, de tal manera 
que als anys 80 pot assegurar-se que s’havia assimilat i imposat com a llengua de 
comunicació on els vocables xurros sols apareixien de manera casual. 

 
2. L’arribada dels mitjans de comunicació de masses a partir dels anys 60 (la televisió) i 

ja més modernament (des dels anys 90 del passat segle) l’accés a les noves 
tecnologies per part de la població jove va produir l’abandó generalitzat del xurro. 
Però, també, la modernització de la societat i els canvis d’usos i costums han fet 

                                                 
7 Fabregat Rodrigo, Raquel. El habla de Villar del Arzobispo. Treball inèdit realitzat al 1984 dins la Facultat de Filología de 
València. 
8 Op. Cit., pàg. 149. 
9Salvo, César. Linajes valencianos en El Villar (1324-1994). Ayuntamiento de Villar del Arzobispo, 2000, p. 28. 



 10 

desaparèixer del lèxic molts vocables que han quedat inservibles, com per exemple al 
recull d’eines del camp, als jocs i al vestuari.  

 
3. Per últim, la població autòctona ha anat perdent influència en la manera de parlar a 

Villar del Arzobispo, per efecte tant de l’emigració de gent jove villarenca a València 
des dels anys 60 (estudiants que una vegada finalitzada la seua carrera universitària 
trobem treball lluny del poble) com de la immigració cap al nostre poble des dels anys 
80, tant des de l’Estat Espanyol (majoritàriament d’Andalusia i Castella-La Manxa; al 
voltant del 35% de la població) com des de l’Europa comunitària i d’arreu el món (en 
l’actualitat tenim al municipi vint i sis nacionalitats, majoritàriament romanesos i 
anglesos, de manera que la població estrangera suposa prop del 12% de la població 
actual). 

 
Així doncs, hem determinat quin és l’estat de la parla al segle XXI mitjançant sols 

l’observació directa sobre els majors de 40 anys i l’hem contrastada amb la parla de l’obra de 
teatre estudiada. La nostra conclusió n’és la mateixa que hem dit abans: el manteniment de la 
sinalefa (c’aquí, l’ha, s’agarra, c’a, t’ha, qu’es, l’auya...) -de clara influència valenciana, 
marcada sobre tot pel contacte històric amb gents d’El Camp de Túria- la característica més 
rellevant i mantinguda en el temps, junt a una pronunciació basada sobretot en el seseo 
(presiosa, dises, disias, bendisión, rasón, virgen de la Pas, conose...), la inestabilitat de les 
vocals àtones (nenguna, vusotros, trebajador, siñora...) i l’ús incorrecte d’algunes vocals, 
consonants i accents (güeles>vueles; laI>ley); ademés del manteniment dels diminutius 
acabats en –ico/-ica, de clara influència aragonesa. Per tant, podem concloure que la parla 
villarenca i, per extensió el parlar xurro, ha quedat relegat a l’àmbit familiar o col·loquial, 
encara que persisteix i es traspassa de generació en generació a l’imaginari col·lectiu del 
habitants del poble, del seu conjunt i no sols dels autòctons. A hores d’ara no és gens rar 
sentir parlar en castellà però incloent algun terme de la parla villarenca a gent que ha nascut 
tant a Castella o a Andalusia com a Romania, com és el cas de l’ús normalitzat del verb sintir 
en l’accepció valenciana d’escoltar: al nostre poble se “siente” no se “oye” 

Una anècdota final. A meitat del mes de juny d’enguany va actuar el grup Teatro 
Instantáneo al nostre poble, amb una obra basada en la improvisació: només entrar donen 
uns paperets i cada persona ha d’escriure una frase o una paraula; després, els actors creen 
diferents situacions al llegir-los tot i donant a les frases o als vocables diversos significats 
dramàtics. Dels aproximadament setanta espectadors que hi havíem (d’edats compreses 
entre el sis i els seixanta anys) i tenint en compte que no es van llegir tots els paperets, van 
eixir tres paraules escrites en xurro: ababol, congrete i escarabasiáme. Per cert, com que el 
trio d’actors no les entenien i desconeixien a què es referien van crear certa confusió amb les 
situacions que van inventar-se i amb molta comicitat. 

Ja per acabar, assenyalar que la tasca finalitzada per Llatas Burgos amb la seua obra 
dialectològica i publicada en 1959 encara té una continuació possible. A l’agost d’enguany 
vaig ser anomenat Arxiver i Conservador de l’Arxiu Vicente Llatas Burgos, encara que des 
d’octubre de 2003 he desenvolupat diverses tasques al mateix: d’una banda treballant en 
l’actualització i organització de tots els materials, tot i realitzant una nova catalogació dels 
mateixos i, d’altra i sobre tot, en la promoció de l’Arxiu amb diverses publicacions, tant de 
materials propis de l’Arxiu (entre d’altres la tercera reedició d’El habla...) com d’altres d’autors 
villarencs; l’any passat i per via d’un familiar del cronista que va cedir diversos materials a 
l’Arxiu per a fotocopiar-los ens vam trobar un llibret anomenat Segunda relación de voces y 
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frases del habla villarenses10, a penes sis fulls amb setanta vocables nous i dues pàgines 
amb tretze refranys, que suposen una nova aportació a la parla villarenca. Però, sabem que hi 
ha moltes paraules que el cronista no va recollir i que han estat i encara són usades per la 
gent de El Villar: com a exemple tenim una molt clara, el gentilici villarenc/a que ell no va 
incloure en la seua recerca (potser perquè preferia utilitzar el gentilici castellà: villarense) i 
que, clarament, és una veu valenciana; hi ha d’altres, tant valencianes com autòctones: 
miquetes (ser un) i rolde (“cercle”, utilitzada en l’expressió “la luna lleva rolde”), en serien sols 
dos exemples; també al llibret esmentat abans arreplega el vocable badall i al seu llibre les 
accepcions: badallá, badallador/ora, badallar, badallamiento i badallera; però no arreplega 
una altra versió de l’últim vocable: badalladeras; també al llibre de El habla... si que apareix el 
substantiu pudor però no l’adjectiu pudenta; i manquen lexicalitzacions tan comunes com 
“beber al gallet” (del valencià: beure a l’aire) o “tener pro” (del valencià: tindre prou). 

Així doncs, el primer projecte a posar en marxa des del meu càrrec honorífic d’Arxiver 
i que ja està en marxa amb l’aprovació del Consell de Govern de l’Ajuntament de Villar del 
Arzobispo (aquest òrgan ja té un avantprojecte perquè estudi la proposta econòmica i les 
bases d’adjudicació), serà la creació d’una Beca d’Investigació Vicente Llatas Burgos dirigida 
a estudiants de quart i quint curs de llicenciatura, el primer tema de recerca de la qual serà la 
recollida exhaustiva i sistematitzada de vocables no inclosos per l’insigne cronista de la vila i 
que encara són coneguts i utilitzats pels villarencs i villarenques, ademés d’una actualització 
de l’estat de la parla villarenca. 

 
 

 
César Salvo 

(Villar del Arzobispo, La Serranía) 

                                                 
10 Llatas Burgos, Vicente. Publicat pel mateix autor, 1972. Archivo VLlB, signatura 116, Libro 1. 


