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EL “SENY” CATALÀ NO EQUIVAL AL 
“TRELLAT” VALENCIÀ 

ELS SEPARA UN ABISME

No, per supost que no és lo mateix, encara que hagen  persones que pensen que eixes  dos 

paraules tenen el mateix significat.  Puix no, de cap manera,  com demostren els temps que 

vivim des de fa uns lustres, aixina que anem a aclarir-ho per a que cada cosa quede en el lloc 

que li correspon  i  no  ixcam els valencians perjudicats. 

En general es tendix a considerar que tant “seny” com “trellat” equivalen a “sentit comú”, pero si 

s'analisa el tema a fondo i es trau a llum lo que realment,  en fets, signifiquen cada una d'estes 

paraules es  veu en seguida que no és aixina. 

Comencem  per el “seny”. Lain Entralgo en la seua obra “A que nomenem Espanya”, analisa  

esta  qüestió i apunta  que per als catalans esta paraula ve a ser com l'essència del seu modo 

de ser com a “bon sentit” i a continuació estudia  lo que diuen els propis catalans. Aixina, Pérez 

Ballestar afirma  que és un dels “punts cardinals” de la personalitat catalana en “fer-se càrrec de 

realitats concretes i actuar eficaçment en elles tenint una constant possibilitat d'adaptació al llímit 

com alguna cosa últimament necessari i indeclinable”, o siga,  que té una elasticitat molt gran 

per a poder-ho portar cómodament allà on faça falta i destaca un element important, l'eficàcia. 
Vicens Vives per la seua banda encara  s'acosta una miqueta més a lo que en veritat és el 

”seny” en opinar que és “el verdader eix” de la vida catalana, que ell entén com “un hàbit 

sicològic i social, la reducció de les realitats de la vida als nostres interessos immediats”. Apareix 

ya ací una atra paraula reveladora, “interés”, que com vorem va emergint  com a dominadora del 

tema de fondo: el català busca el seu interés, lo que li interessa, etc., lo que unit a l'eficàcia va 

posant de relleu que abdós coses són molt importants. 

A la vista de les actuacions d'una part del poble català, en especial dels seus governants (la 

proclamació d'una república catalana, l'atac contra la llengua oficial de tots els espanyols, 

l'agressió expansionista en el Regne de Valéncia, etc, etc, per no fer interminable la llista  

d'atropells que han comés i  seguixen cometent), és evident que “el ferse càrrec de les realitats  
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concretes” en el seu interés, el d'ells els pancatalanistes, està mes prop de l' arrepuny 

extremiste que del bon sentit.  Sembla que a lo llarc dels anys lo que en els seus inicis poguera 

haver segut – no ho sabem -, “bon sentit”, s'hauria anat transformant en una forma  d'actuar que 

no pretén una atra cosa que obtindre un rendiment, una ventaja, un rèdit, en definitiva una 

situació de “millora”, benefici o  superioritat sobre el que està a l'atre costat en el tracte, en el 

negoci, en l'oposició, en l'operació comercial, etc, etc. En  això, el “seny” es convertix un  alguna 

cosa semblat a una patent de cors que justifica tot, o siga, el “guanyar  sempre”, que s'ha anat  

estenent en el modo de fer dels catalans fins al punt de que Vicens Vives té tota la raó quan  

llança una certera acusació  : “ Dominats per la tirania del seny, que exacerba el sentimentalisme 

– conclou Vicens Vives – els catalans passem del recte procedir al destarifo sense casi 

donar-nos conte…la qual cosa ha fet que el nostre reformisme haja segut generalment 

inadequat i sense profit per a propis i estranys”.

“Destarifo”…. quin encert el de Vicens Vives, i això que ho va dir ya el sigle passat. Un cúmul de 

destarifos que ademés són injusts, ofensius i agressius.  Açò és lo que els valencians estem  

veent tots els dies en contra nostra.

Arrematem este somer anàlisis oponent el nostre “trellat” al  destarifat “seny” dels  

pancatalanistes perque  “trellat” significa  simplement el tractar de “fer les coses be”, sense més, 

solament “fer les coses com es deu”, en calma i certa precaució de manera que ixquen ben i 

no produïxquen problemes ni danyen a propis o estranys, expressió que comprén tot lo que 

significa “sentit comú”, o siga, lo que no és el “seny”, en el que   el “interés” i la “eficàcia” es 

troben per damunt de tot lo demés desembocant en una ambició desmesurada les 

conseqüències de la qual estem patint tots els espanyols i els valencians més que ningú.

Aixina que deixem clar lo que és el “seny” i no  és que ho digam els de “Junts front a l´AVL”, és 

que la nostra opinió coincidix en la d'eixos catalans que cita Laín Entralgo. Són ells mateixos els 

que es varen donar conte de lo que és en realitat el “seny”: un tirà que du als catalans al 

destarifo.
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I com a guinda podem brindar als valencians, i per supost a tots els espanyols que vullguen 

deprendre, que en llengua valenciana tenim una paraula el significat de la qual  supera, si cap, 

al “trellat”,  que es   “ESME”: fer les coses be, en enteniment, en consciencia, en  discerniment, 

en cap, en juí, en sentit... Es una forma de polir el “trellat”. ¡ Pren canya ¡.

 

  

PUNCHÓ - 29

UNA MOSTRA DE "SENY" 
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TRADUCTOR

SENSE EXCUSES

Ya pots escriure en valencià autòcton, el casolà, el de sempre, el de la normativa de la Real 

Acadèmia de Cultura Valenciana. Només tens que punchar avall, i et trobaràs en el traductor 

adequat, que pot amprar-se en mòvils, ordenadors, tablets, sistemes Android, en el colege, 

per/per a  els colegials, en la universitat i pels universitaris, en l'empresa...i fins en missa...

http://traductor.llenguavalenciana.com/

 

Passa-ho a les teues amistats, ho estan esperant.

https://patronatracv.org/fes-te-patro/


