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I CONCURS LITERARI EN TARBENER. ADOLF SALVÀ
Objectius
• Fomentar l’ús escrit de la nostra llengua (català/valencià).
• Fomentar l’estima pel “parlar de sa” (varietat local tarbenera del valencià).
• Fomentar la creativitat literària i el sentit lúdic de la literatura.
Modalitats de participació
• Categoria 1 (1r i 2n de Primària)
• Categoria 2 (3r i 4t de Primària)
• Categoria 3 (5é i 6é de Primària)
• Categoria 4 (1r i 2n d’ESO)
• Categoria 5 (3r i 4t d’ESO)
• Categoria 6 (1r i 2n de Batxillerat)
Termini de presentació
• Els treballs es poden lliurar fins el 24 d’abril de 2016.
Bases
1. Els textos presentats han de ser originals. L’extensió màxima ha de ser: 3 fulls per una
cara DIN A4 en lletra Times New Roman, mida 12, espai 1,5.
2. El gènere dels textos presentats ha de ser narratiu.
3. Els textos han d’estar escrits en llengua catalana/valenciana, en la modalitat tarbenera
(coneguda localment com a parlar de sa o tarbener).
4. El tema preferentment ha de tenir a veure amb algun d’aquestos punts:
a. la cultura popular tarbenera
b. l’entorn del poble
c. l’imaginari col·lectiu
d. els referents històrics i culturals de Tàrbena.
5. Els textos podran anar acompanyats d’imatges, sempre que siguen originals.
6. Els textos que es presenten a concurs han de ser enviats per correu electrònic a la següent
adreça: c.e.repoblaciomallorquina@hotmail.com. Amb els textos haurà de figurar el
nom i cognoms de l’autor, el curs acadèmic, i el telèfon de contacte.
7. El lliurament de premis tindrà lloc el 3 de juny de 2016 dins d’un acte festiu: “Festa
des Parlar de Sa”, organitzat pel CERM i patrocinat per l’Ajuntament de Tàrbena, ¡ obert
a la participació de tothom.
8. El jurat estarà format per tres persones vinculades a la nostra llengua i cultura, a la
pedagogia o la literatura infantil/juvenil i al poble de Tàrbena, totes tres coordinades amb
un membre del CERM.
9. Els autors cediran els drets de publicació de les seues obres al CERM perquè puguen ser
difoses i/o publicades d’acord amb els objectius del concurs.
10. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació de les bases.
Premis
Els premis consistiran en material didàctic relacionat amb la llengua i la cultura popular nostra
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ANNEX
Què és es parlar de sa?
Es parlar de sa o tarbener és una de ses riqueses més importants que hi ha a Tàrbena, un
patrimoni que cal preservar. És sa nostra manera de parlar valencià, que es caracteritza per tindre
elements heretats des mallorquí. Sobretot destaquen es articles es, sa; es, ses, en lloc de el, la;
els, les. Aqueixos articles són propis de ses illes Balears i d’algun poble de Catalunya, com ara,
de Cadaqués.
Però, es parlar de sa es caracteritza també per altres coses. ¿En repassem alguna?
>>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’Ivan, 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.
>>Sempre es diu per (no es coneix per a). 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, com ara, aidar, alamon,

anitpassada, barginja, capteniment, degotís, devora, canaro, despitrellat, ganjol, maleit,
mauranet, mullado, nedar, porrona, rel, rentar, secorrar, segrintana, xofes...
Possibles propostes per crear un text literari
1 Una història on expliqueu de manera imaginativa sa forma des tossal de Santa Bàrbera o
de sa Caseta des Moros (o de qualsevol altre paratge).
2 Imagineu-vos que un dia trobeu un tresor. Expliqueu on i com el vàreu trobar, i com va
canviar-vos la vida després.
3 Escriviu un conte de por que estiga ambientat també a Tàrbena.
4 Conteu ses experiències que tindríeu en un viatge llarg que féreu a peu o en un mitjà de
transport que no anara amb motor.
5 Imagineu que heu hagut de deixar es vostre poble, obligats per un fet important (una
guerra, una necessitat, un problema...) i relateu sa vostra experiència en un país llunyà.
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