
VII CONCURS LITERARI EN TARBENER. ADOLF SALVÀ 

 

  

 

 

 

Temes d’enguany: coves, descobriments de tresors, ulls. 
https://altarbani.wixsite.com/festadesparlardesa 

 
El Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, amb es suport de l’Ajuntament 

de Tàrbena, el CEIP Ses Escoles i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, convoca 

es VII Concurs Literari en Tarbener «Adolf Salvà».    

 

Es seu principal objectiu és fomentar s’ús escrit de sa nostra llengua (català/valencià) 

i potenciar s’estima pes «parlar de sa» (varietat local tarbenera des valencià). 

 

Bases 

 Es escrits presentats han de ser originals. Amb títol. Escrits en word, lletra Times 

New Roman, mida 12, espai 1,5. 

 Es gènere des escrits ha de ser narratiu, amb una extensió màxima de 2 pàgines 

(categoria 0), 3 pàgines (cat. 1, 2), 4 pàgines (cat. 3, 4) o 5 pàgines (cat. 5, 6).  

 Es textos han d’estar redactats en llengua catalana/valenciana, en sa modalitat 

tarbenera (anomenada localment «parlar de sa» o «tarbener») (vegeu. s’annex). 

 Tema: Enguany commemorem es centenari des primer escrit sobre sa coveta de 

ses Lletres, pioner a la província d’Alacant sobre ses pintures rupestres. Per això es 

escrits podran tractar de coves, o de descobriments arqueològics o tresors, o 

sobre un des motius de ses pintures: es ulls (amenaçadors, protectors o vigilants). 

  Es treballs han de presentar alguna paraula d’aquestes: 

MOSTRAR (donar a conéixer, fer vore), AGUAITAR (vigilar, espiar, mirar per una 

finestra o forat), SOBERG (molt gran), DEVORA (en es costat de), RUNAR (pendent 

amb moltes pedres), COSTERA (terreny muntanyós), SOPALMO/SOPALMA (cova 

poc fonda, cobert format per una roca que sobreïx), MOMPRENDRE (començar a fer 

una activitat que suposa esforç / dir a algú paraules d'amenaça o de desaprovació) 

 

 Es textos podran anar acompanyats d’imatges, sempre que siguen originals. 

  

Modalitats de participació 

 Categoria 0 (1r i 2n de primària). 

 Categoria 1 (3r i 4t de primària) 

 Categoria 2 (5é i 6é de primària) 

 Categoria 3 (1r i 2n d’ESO) 

 Categoria 4 (3r i 4t d’ESO) 
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 Categoria 5 (1r i 2n de batxillerat) 

 Categoria 6 (majors de 18 anys). 

 

On s’han d’enviar es escrits? Quan? 

Envieu es treballs a: c.e.repoblaciomallorquina@hotmail.com per correu 

electrònic. Amb es textos haurà de figurar es nom i cognoms de s’autor, es curs acadèmic 

(categories 0-5). Es poden enviar fins al 6 de maig de 2022.  

 

Jurat 

Estarà integrat per la Vicenta Tasa Fuster, membre de l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, la Gràcia Jiménez i en Jesús Moncho, escriptors, i l’Amando Molines, 

representant de Tàrbena. 

 

Premis Es donaran en millorar a sa Festa des Parlar de Sa, el 4 de juny de 2022. 
 

ANNEX 

 

Què és es parlar de sa?  

Es parlar de sa o tarbener és un des patrimonis culturals més importants de Tàrbena 

(Marina Baixa), digne de tenir en consideració i de ser preservat. És una modalitat 

lingüística valenciana que es caracteritza per contindre elements heretats des mallorquí. 

Sobretot destaquen es articles es, sa; es, ses (per el, la; els, les).  

 

Però es parlar de sa es caracteritza també per altres elements, en recordarem alguns: 

 No totes ses paraules duen es articles es, sa; com ara, es números (les 10), ses 

coses grans o importants (el cel, la mar, la Terra, la veritat, la vida), es edificis 

importants (l’església, l’ajuntament), ses persones destacades (el rei, el Papa, 

l’alcalde), sa nostra família (la mare, el iaio), ses parts del dia, ses estacions (la 

nit, l’hivern, l’any), ses mesures (el doble), algunes parts des cos (el cor) i algunes 

expressions (agarrar al vol, fer el porc, valdre la pena, prendre el pèl). 

 Es noms de ses persones duen article (en Toni, la Rosa, l’Ismael, l’Empar). 

 Per senyalar ses coses, es fan servir ses formes aquest (que sona aquet davant 

de consonant) i aqueix; i no este, eixe. Com ara: aquest ull, aquestos xiquets, 

aqueix tros, aqueixa casa... 

 Per situar ses coses distingim entre ací, aquí i allà. Com ara: açò que està ací, 

això d’aquí, allò que es veu allà.  

 Sa diferència entre per i per a queda reduïda a per. Com ara, Això és per mi. 

 En es verbs des grup –ar sa terminació és –a pes present. Com ara, jo parla 

(indicatiu); volen que jo canta, no volen que ella entra (subjuntiu). 

 Es fan servir unes quantes paraules molt característiques, algunes compartides 

amb es pobles veïns de la Marina, com ara, aidar, alamon, anit passada, barginja, 

capteniment, degotís, desmoixat, devora, espitjar, estrel, despitrellat, ganjol, 

maleit, mauranet, metló, mullado, nedar, porrona, rel, rentar, secorrar, xofes...  

 

Si voleu més informació, consulteu: https://altarbani.wixsite.com/festadesparlardesa 
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