
Desembre 1991 núm. 3 
- ~- 

LLENGUA NACIONAL 

&? 

LA HIS Ain DÉR - CANAL 9 

Preu 250 ptes. 





SUMAR1 no 3 
Editorial 

El Mur 

lfrbuna 
La vida de la liengua, Alfrd Badia 

Reportatge 
El catala a Valbncia. 
La histbria de RTVV canal 9 (11) Que ha estat?, 
Francesc ksteve 

1 la hiStbria continua: la violació de la iiengua, 
Maria Llursa &zos 

La catalanitat del valencih, LIu& Marque1 

Opinió 
Quan la prudencia ens ha fet traidors. &re Ribera 

Biistia 
No és tan sen d... 

Concurs 
La retallada 
Els diners del guardaaguiles (solució), Joaquim Auladell 

Noticies d'enguany 

El vaixell de Llengua Nacional 





LLENGUA NACIONAL 

PUBLICACIÓ DE IIASSOCIACI~ LLENGUA NACIONAL 

REDACCI6 i ADMINISTRACIO: 
Gran Via de les Corts Catalanes, 592, Ir. 08007 Barcelona. 
Telefons: (93) 432 04 19 / (93) 232 74 89. Fax: 232 74 89. 

REDACC16 DE VALENCIA: Almassora, 51, Si?. 46009 Valencia. 

REDACCI~ DE PERPINYA: 24 carrer Mailly. 66000 Perpinyh. 

REDACCI~ D'ANDORRA: Carrer de la vena, 3. Encamp. 

PRESIDENTA: Maria-LLuisa Pazos i Noguera 

DIRECTOR: Jordi Solé i Camardons 

CAP DE REDACCI~: Lluis Marquet i Ferigle 

CONSELL DEREDACCI~: Antoni Adell, Jordi Colomer, Josep Ferrer, 
Angeis Grau, Antoni IbllAez, Lluís Marquet, Manuel Miquel i Planas. 
Maria-Lluisa Pazos, Ernest Sabater, Jordi So& Jaume Vallcorba i Rocosa. 

COL.LABORADORS. Antoni Artigues, Ave1.U Artis-Gener, Jaume Aufe- 
ril, Joaquim Auladel], Alfred Badia, Jordi Badia, Josep Baiget, Univers 
Bertrana, Gabnel Bibiloni, Xavier Borrhs, Jem Cabanes, Ma Angeia Cerdh, 
Jaume Corbera, Dolors CubeILs, F & h  Cucuruil, Delfl Dalmau. Núria Dal- 
mau, Pere Elies i Busqueta, Francesc Esteve, Joan Ramon Fibla, Joma 
Gay, Rosa-Victbria Gm, Salvador JBfer, Bemat Joan i Marí, Maria Molins, 
Manuel Mundó, Vicent Partal, Manuel Pla, Xevi Planas, Pere Ribera, 
Xavier Rull, Jordi S h h e z ,  M& Tarragó, Estwe VaIls, Pere Verdaguer. 

Editada per 1'AssociaciÓ LLENGUA NACIONAL 
Diposit legal: B-3.453192 
Impres per Dimagraf. S.A. 





EDITORIAL 

EL MUR 

La presentació de la revista LLENGUA NACIONAL el proppassat dia 
29 d'octubre, aplega molta gent, cosa que els membres de 1'Associacib 
agraim de debb. Fins aquí, un fet constatable i un agrai'ment sincer. 

La presentació de la nostra revista no compti amb la presencia, entre els 
assistents a l'acte, de cap representan1 oficial (ni tan sols de Política 
Lingúistica)ni de cap mitji de comunicació de Barcelona. Tots e119 havien 
estat convidats personalment. Fins aquiun fet real, trist i ben simptomi- 
tic. 

Wmateix no volem convertir aquest editorial ni en una acció de gricies 
triomfaiista ni en un «mirar-se el melicn per tal de reflectir-lo en el mur 
de les lamentacions o en un memorial de greuges. Tothom és ben lliure 
d'anar on vulgui i, evidentment. de no anar-hi. Perb cal treure conse- 
qühcies de detenninades absencies, perqub, pel cap baix, permetran a 
alguns d'escatir i a d'altres de rearímar els febles i interessats bastions 
on s'aixeca el nacionalisme catalh. El nacionalisme, sigui de la manera 
que sigui, 6s una realitat tabú que esdev6 incbmoda a les nostres autori- 
tats, hdhuc quan, com el dia 29, no es tractava sin6 de reclamar 1'6s i la 
quaiitat de la llengua nacional de Catalunya. Al cap i a la fi, «les 
autoritats prbpies i foranes» sempre han vist rnolt clar que llengua i 
naci6 no es poden separar, ni es podran separar, tant com formem part 
d'un poble «colonitzat». 

Heus ací una de les raoni del mur de contenció que els mitjans de 
comunicació «centrals» intenten d'aixecar entorn de qualsevol veu inde- 



pendent que reclami la identitat nacional. 1 Llengua Nacional no n'és 
cap excepció. Llengua Nacional ha aconseguit, si més no, la materiaiít- 
zació escrita d'unes veus que no estan d'acord amb moltes coses de la 
nostra pretesa « n o d t z a c i ó » ,  d'unes veus liiures que no s'acovardei- 
xen, d'unes veus que s'han enlairat volunthriament i han esdevingut 
advocats defensors d'una dignitat lingüistica que ja en té prou, d'advo- 
cats defensors, és ben cert, pero té massa advocats oficiais no gens 
interessats que la llengua surti de la situació de llibertat condicional en 
que es troba, perqui la fi dkquesta transició eterna els podria costar 
chrrecs i garrofes ... És evident, doncs, que les veys de Llengua Nacional 
s6n incomodes i inoportunes, per aixb els mitjans de comunicació -fi- 
dels a les consignes de qui sap quin amo- malden per silenciar-les 
negant-los el ressonador que podria representar quaisevol critica, qual- 
sevol publicitat. 

De fet no 6s una actitud ni nova ni aillada. En aquest país els mitjans de 
comunicació sempre s'han sotmh a les consignes del poder; i aquestes 
consignes són en realitat la causa de qualsevol silenci entorn de quaisevol 
manifestaaó de nacionalisme. 

En aquest país el poder s'entesta a vMidreyns normalitat. Una normalitat 
queja ha tocat sostre, queja ha arribat a ofenr-nos el millor dels mons 
possibles. Ens volen vendre una sernació de normalitat que s'adigui amb 
el ritme de les fortunes que sempre envolten el poder, amb el benestar 
d'aquells qui ja han complert el deuretot envernissant-nos larealitat agib 
enganys de color de rosa. 

És evident que els mitjans de comunicació s6n el6 encarregats principals 
de difondre la fal'lhcia del cim conquerit o de la utopia eterna. S6n uns 
mitjans de comunicació que actuen «com ho farien si fossin de Franca 
o d'Espanya», que negocien a gratcient amb la imatge askptica del «tot 
va bé i ja no cal parlar-ne». 1 en no ({parlar-ne» ens amaguen bona part 



de la realitat. Volen Csser intemacionals a I'estil dels vells dictador5 que 
'teimbe voiien demostrar que tot anava bé i era normal i es feien aclamar 
per nens innocents amb banderetes a les mans. 

Ara ja no els cal cnarborar banderes. El poder les ha substituides per 
pagines askptiques sense cap color i mts efectives. Pero nosalves ja no 
som nens i sabem que Catalunya ni 6s Franca ni és Espanya. No Cs sin6 
la nació dels qui no tenim nació. 



TRIBUNA 

LA VIDA DE LA LLENGUA 

AIfred Badia (Barcelona) 

El designi fonamental de tot catala que estima la liengua i en coneix la 
situació actual, ha d'bsser, per damunt de tot, la lluita per salvar-la dels 
perills de degxadació greu i, no cal dir-ho, d'extinció a qualsevol termini. 
De la necessitat d'aquest designi no n'és conscient una part, no sé si 
majoritana, deis cattilsuis-eatalanistes. Convé, doncs, subratllar-la, acu- 
dint a l'obsewació de la realitat social del catala, i no vacil.lar a dir el 
que és lamentablement patent i que un fals optimisme s'esforca a dissi- 
mular. L'asserció és vhiida, sobretot,per a la ciutat de Barcelona, perb la 
pressió rotunda del castellh ja comenqa tambt a fer mal a totes les altres 
ciutats. viles i pobles de Catalunya. Diguem-ho clar: la liengua catalana 
és en crisi i deriva cada cop mts clarament cap a una patuesització, potser 
liunyana, pero tendencialrnent certa. Aquest diagnbstic i pronostic con- 
dueixen els catalans-catalanistes a una conclnsió ineludible: la liuita per 
la salvació de la liengua és urgent i, doncs, pdvia a tota altra intenció. 

Si traslladem aquesta urgencia a la feina que fa i es proposa de continuar 
fent 1WAssoció Llengua Nacional, apareix de seguida un problema 
seriós: jcom s'ha d'articular la defensa de la puresa i la genuinitat del 
catala contra l'empobriment i la deturpacib actuals i contra els «light» 
que I'accepten, la secunden i la fomenten en graus diversos, arnb la 
qüestió p M a  i urgent de la salvació del catala com a realitat viva? En 
altres termes: ¿ha de passar davant de tot I'estratbgia per a la salvació, 
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competents, deixant de banda una minoria responsable del m6n univer- 
sitari actualment operant, existeixen nomks potencialment entre nosal- 
tres en nombre suficient. (1 encara cal subratllar la paradoxa que una pan 
important dels üngüistes universitaris abans al.ludits no exerceix les 
funcions directives que els corresponen.) Allo que podria actualitzar-ne 
una acció pública, alhora de salvació i puresa, o si voleu, de genúinitat 
en la salvacid seria la possessió d'un esprit de militincia, el qual, si 
existís com Catalunya reclama, ja hauria fet que tots els guies i assessors 
actualment deficitaris, s'haguessin espaviiat a proveir-se de la prepamció 
iingüfstica indispensable 

Deixeu-me dir, en aquest punt, que entre els grups actius dotats d'aquest 
esperit de milithcia, necessari com mai en el nostre moment, I'Associa- 
cid LLENGUA NACIONAL t6 una presencia real que aspira a ser 
efectiva. Aixo 6s el que l'autoritza a dir la seva en la qüestió de la puresa 
en la salvació de la ilengua, compatible amb la Uuita pera l'extensió del 
seu 6s. alhora conscient del diagnbstic abans dit i liuitadora per a la 
positivització del pronbstic. Catalunya se n'ha vistes de totes, i de totes 
se n'ha sortit, gr%cies a les seves minories, ben despenes. Si, 6s I'esperit 
de militancia el que haurii de girar la inclinad6 de molts catalans a 
servir-se habitualment del castellii, i en lamesura del que 6s raonablement 
possible, trobaitl els estfmuls eficaces per al guany iingüfstic dels caste- 
iianoparlants, naturalment aferrats a iiur Uengua (encara que aquí eas 
cal una co1.laboració menys precaucionista del poder catala). 1 6s clar 
que haud de fer tot aixb sense concessions a la turpitud ni als «light». 
Tanmateix en aquest punt es dregi un nou, ingent problema: jcom tirar 
endavant aquesta feina, davant la inercia indiferentista actual? ¿Quin 
n'ha de ser el «modus operandi))? La qüestib és complexa i no hi valen 
improvisacions ni tampoc n'hi ha prou amb una bona voluntat. Hi 
intervenen factors decisius extralingüfstics, sociolbgics i psicolbgics, ens 
cal, com he dit, ia sintonització amb una acció de goveni no acomplexa- 
da. Perb un pia ha d'existir, i l'Associaci6 LLENGUA NACIONAL 
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REPORTATGE 

LA HISTORIA DE RTVV CANAL 9 

(11) Que ha estat 

En d número anterior vam parlar d'allb que no havia estat la RTW.  No 
cal, dancs, insbtir m& m la reoúncia a l'uniiingüisme en catals, perb si 
que c a l a  explicar quin ha estat el biiingüisme que ha practicat. Dir-ne 
biiingüisme miiitant no és definidor; potser fóra mes exacte parlar de 
pramiscultat lingüistíca, de barreja de Ilengües i d'especialització de 
funciom per a aqueixes Ilengües. 

Uas exemples. Els espais informatius han estat una de les poques &=es 
que han aconseguit de mantenir-se en una cena integritat iingüistica: 
d'ús i de bon ús. Aixb no vol pas dir que hagi estat per iniciativa de la 
casa. Així, uns quants dies abam de les emissions, la jerarquia de la TVV 
decidí d'emprar, contra el lübre d'estil aprovat, un criterj toponímic 
absurd: ek noms de iloc de zones de llengua espanyola es dirien en 
espany~l, amb independbncia que hi hagues nom catala. Per exemple, 
enmig d'un discurs en catala, s'hauria de parlar de Zzmgoto, nruel o 
Orihuelt?. Aquest desgavell toponfmlc no ea consuma del tot i es detura 
ea una ridieuia casufstica. Hom renunciava als topbnims espanyols en 
general, pera es mantenien en aquella ilengua els noms de lloc de les zones 
hispanoparlants del Pds Valencia. O sigui, que prlaríem de Liorcrr a 
Múrcia, perb d'Orihuela o Segorbe al País Valencia. 
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Ens estalviarem d'adjectivar el fet de creure que els valencians hispano- 
parlants de les comarques de I'interior nomks segueixen els informatias 
de la TW per sentir les noticies d'aquelfa zona. 1, quant a la continuitat 
i a la credíbilitat d'un dmurs informatiu que, de sobte, salta de Uengua, 
tampoc no crec que calgui fer cap comentari. 

Semblantment, en les tntnsmissions esportives hi ha hagut una pertinac 
preferhcia a escoIlir invitats de Uengna -ola -que, de m& a m&, 
swint s'excusavai piiblicament que no s'atrevien a comentar en catalk 
tot un stemple. 1 no ha estat gas intrsual en programes Iúdics que 
l'entrevistador es passk a l'espanga1 s i  Peatrevistat hi xerrava, fins i tot 
declarant en la mateixa entrevista allode«no sé parlar-lo, perb I'entencn. 

Les pei-Iícules i les skries nomb tingueren la sort del bilingüisme no 
selectiu els pnmers mesos. Després, e1 cata& a d  reduint-se a les de 
s w n a  o tercera fila, especiaüW6pet a la qual el Sr. Fahregat estimava, 
en declaracions fe- a un diari de queel valencih gaudia d'una 
aptitud intrínseca. Alhora, per c o n i p h r  la cinica singularitat del seu 
argument, invocava la capta& ds I'aactitOn: les pel.Iícules en aste& 
deia, tenien molt más impacte que le  quees pmjectaven en catala: moltes 
de les pel.Ucules de major quaíitat e Pitractu comercial que s'havitn 
doblat al c a t a  s'han tomat a &&.m, perb en espanyol. 

Fins ara, nomts els espais infantila s'hm manthgut totalment en cata]&. 
La producci6 propia es redueix a la miskria quantitativa i qualitativa, 
mentre que van en ascens les compres i les «coproduccions» amb la 



federació de telwisions autonbmiques -alerta: les de Uengua espanyola, 
només! Programes com ara «Entre amigos», amb tota la colia de ninots 
de José Luis Moreno, pel que fa a les adquisicions, o «Olé tus vídeos», 
entre les coproduccions, s6n algunes de les mostres del repertori Iúdic de 
la programació de la TVV. 

Les repercussions que aqueixa política ha tingut sobre la indústria hudio- 
visual valenciana són de preveure. S'havia proclamat que un dels motius 
fonamentals de la enació de la RTW era promoure aquel1 sector econb 
mic; I'altre, tenir un instrument de normaiitzanó IingUfstica i d'informa- 
ció al servei dels valencians. Efectivament, a reces dels primers doblatges 
i produccions van apareixer un bon nombre d'empreses que trebailaven 
en catalh, que en «vivien». Empreses que absorbien un formiguer de 
trebaUadors d'alta qualificació: traductors, ajustadon, directors de do- 
blatge, actors, tecnics de so i imatge, etc amb el catalh com a instrument 
de treball. El catala comencava no sols a ésser públic al Pais Valencih, per 
la difusió que li dóna un mitjh de masses, sin6 també a ésser un element 
de cotització i de qualificació dins el mercat laboral. Si hem de creure els 
sociolingüistes -o el mer sentit comii- sembla que, juntament amb 
l'oficialitat plena, no hi ha m6s camins cap a la normalitzacib lingüística 
que aquests. Avui la mateixa T W  que havia d'impulsar la indústria 
hudio-visual valenciana l'ofega i, alhora, ofega Uocs de trebaU, capacitat 
econbmica i cotització del c a t a .  

L'aitre camí que s'ha tallat 4s el de I'efecte de demostraci6 que consti- 
tueix un mitjh de masses i La seva influencia en les pautes de conducta de 
la societat. En aquest sentit, nomb es pot dir que és una estafa la política 
de ~promoció de la Uenguap que la Cmeralitat Valenciana i el partit que 
hi governa s'arroguen de dur a t ema  Omplir un grapat de tanques 
publicithries arnb el lema «Visquem ni vaiencih», que només apel.len a 
la bona voluntat, 6s una sagnant ironia quan la televisi6 confirma rotun- 
dament que «no es pot viure en vaienciA», que no ens hi deixen vim 
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Akb pel que fa a 1%. Que hi ha de la quaiitat de la iiengua? De fet, si h 
RTW s'ha fet famosa -tristament famosa- f a  del seu kmbit de 
cobertura ha estat precisament per I'afer de la llista de prohibicions que 
el seu director general pretengué d'imposar per I'agost de 1990. Tot m 
thbm degbria. Ara, per als qui hem treBaiiat en la WV, Ia censura, les 
consignes i les intromJssions han estat elements quotidiis en la nostra 
feina. Es pot ben dir que dins la '17rV hefa invertit la majoria dels nostres 
esforcos m& per evitar que ms impcdtasin de treballar com cai que no 
per treballar colg cal. La íiista tan sois la niiminaci6; perb, 
sobretot, perqu¿ la censura amb q3ie m a havím hagut d'enfron- 
tar prenia ara una &t¿ncia fisiea 1 palpable: un doniment ermit i no 
una amenaw verbal de no renovar el ooI&Pecte. L'gmena~a que, un any 
després, s'ha fet reprWa per a &S a s s u m  lingüistics: Fran- 
cesc Esteve, Dankl Ptrm i Grau, Cimr i Alvar Banyó han anat 
al carrer per voter exe~dr amb praEas31walitat i dignitat. 

Cal advertir que la famosa Ilista d * ~ ~ p m i o n s  «massa c a t a b a n  
fou més que un e p a  nefast que p&wa la mis¿ria intelleutuai i 
professional deis qul r e g e h  la TVV. -u& aaab tot I'en»nou que es 
va atiar es reobria p d 0 9 ~ m n i t  d d c t c  que ek h c m  railyl ha 
paraütmt tots ek intents da W u m i  i nadm&i. Cada vegada 
que al Pais VaieaciB hoai ha intenaat de pinyar un nou Bmbit d 'h  per 
al catala, la reacció blavera 1 feixistoide- no ha estat pas 
proclamar obcrtament el seu pa&t p p e ~  l'espanyol i oontrael «valen- 
oib,  sin6 allegar la paditzadom - de l'ortoBrafi, de les paraula 



o de la ailengua valenciana amenacada)). Al capdavall, en el pitjor dels 
casos, la solució sernpre sera la salombnica i «pdctica» de fer-ho en 
espanyol, que no crea conflicte 

Doncs, b6, allb era una de les amenaces que més terniem en cornenqar les 
emissions: que un projecte tan decisiu per a la salut de la llengua, com ks 
una televisió, el fesmalbe unacampanya d'aquesta mena. Ben al contrari, 
el model lingüístic de la TVV -$o és, el d'aquelis espais on la direcdó 
permetia als assessors d'intervenir- tingué una acceptació total. Per 
dir-ho en xifres: segons l'enquesta feta I'any passat per la Conselleria de 
Cultura, Educa& i Ciencia de la Generalitat Valenciana, el 42% dels 
enquestats coincidien a manifestar que els informatius -just on hi ha 
hagut una intensa tasca d'assessorament- eren els programes on la 
llengua «sPutilitzava M»; i ja a 22 punts de distbcia (el 20010) el seguia 
un segon bloc, que el sondeig anomena xaltres)), pera completar-ho amb 
un 34 % que «no sabia/no recordava~ i unes poques opcions minorita- 
ries. Cal di que els informatius s6n els programes on el model de iiengua 
ha estat m& rigorós, en el sentit de rnés formal i, evidentment, de mes 
allunyat do1 populisme lingiiístic que propugnava la diicció de la TVV. 

Arribats en aquest punt i ja pmp de la conclusió, veig que I'exposici6 pot 
resultar fastijosa: un rosari de miseries i agressions no és gens agradable, 
ni tan sols quan esdevé imprescindible pera entendre una histbria. Hi ha 
hagut, perb, fets positius, que convé subratilar. En el darrer parhgraf ja 
n'assenyalhvern un: 6s possible, és f i  i tot popular -com dirien els 
comerciants de vots- fer una televisió en un catala correcte, culte, a les 
antipodes del patues i de la barreja de ilengiies. N'hi ha m&. La mateixa 
resposta a l'atac que fou I'index de rnots prohibits per la direcció de Ia 
RTVV dona una mostra de salut de la societat valenciana en la defensa 
del catalii i la seva intcgitat. 

1 hi ha encara altres dades forw esperancadores: segons l'enquesta citada 
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tr%9)ai 4% 11990). 

Per a les generakms que pugen, ractitud és encara més positiva, segons 
la mateixa enquesta. De la poblaci6 escolaritzada en catalh, e1 77% creu 
que la TW hauria d'emetre ín tament  en aquesta Ilengua, m b  un 
22,3% que msideren que la distribuci6 idiomiitlca hauria d'bsser «in- 
distinta». Pero 68 que Eambé quasi la meitat dels escolaritzats en espanyol 
pensa que la TVV íkauria d'ésser «només en valencib (44.3%), amb un 
40% que la voldria «indisth&uiimt~> en catalii i espanyol. A k O ,  cal 
remarcar-ha sdn dades de 19% &vi& a la pujada que observem en la 
població general de 1989 a 1 M ,  comtntada més munt: ara les dades 
serien encara molt més favorables. 

La concIuSi6 és tan semiha c m  c~~tmdent: la T W  no és integrament 
en c a t a  perquk al partit que gwa11a h Generaht Valenciana, el 
PSOE, no li d6na la gana que ho $&d. Pmedents, legislació, ctemanda 
social. el mateix compliment de la pamula donada, tot eis bi obliga i els 
ho posa ben fW. Per q& rma @1d& es diu «valenciana» i no emet ni 
ei 50% en la Uengua deIs va-? P& a qu& una programacid provin- 
ciana, retlccioniuia i foikíbdca? dir ben clar que tot l'esquinptnent 
de vestidures del PSOE damt Im pahs%da  i les agressions culturals 
del blaverisme no es sind una m m r e a b l e  hipocresia. Escrinre un 
programa del Palau de la Mhkaea  una ortografia abemnt & molt -u, 
pera no ho és m& que la cen9ura efeaiva que siaplica dins la TVV en la 
mateixa linia. Perquh hi ha, a més, una notable diferencie e1s quatre 



papers municipals que es fan en aqueiia caricatura de catalil són aixb, 
quatre papers. La transcendencia d'una televisió pública amb planteja- 
ments lingüistics i culturals tan absurds i provincians com aquells no t6 
ni punt de comparació: es multiplica per mil. 



La historia de T W  ni 6s una historia acabada ni, ara per ara, s'emmena 
cap a un final f e l i ~  És clar que la consideracid de «final felip dependrd. 
de les afinitats i tendencia de cadascú. 

Fins aleshores, la historia s'ha anat desenvolupant d'acord amb els 
criteris i consignes del ((lightisme espanyolitzant i, per tant, els desin- 
tegradors centralista esperen que els proxims capítols els ofercixin el 
mateix plaer de veure maltractada la llengua comuna de tots els catalans. 
El fet de convertir una llengua en mercaderia politica, en objecte de 
brutes negociacions i de misteriosos pactes (pensem ara en el «pacte 
lingüfstic entre UV i el PP) vol dir que hi ha qui no s'estB de convertir el 
nostre penment  d'homes Iliures, la nostra identitat i la nostra cultura 
en un mercat de compra i venda, on el concepte i el mot esdevenen pobres 
esclaus a qui hom posa el preu d'un &rec molt més important com més 
«catalanista» sigui el mot sacrifica& vwut o esborrat. 

Heus aci que estem acceptant -i mama gent Bdhuc beneeix i no tan sols 
a Valencia- i'esclavitud S i t i -  disfiessada de unegociacidu. Des de 
quan la liengua k matbria negociable? Des de quan els mots tenen preu 
o -si voleu- s'espanyolitzen a canvi de c h c s  o prastigi? Qui pagad 
m& per acceptar «entregar» en lPoc de «murar»? A quant es deuen 
cotitzar els pronoms febles ? A quin aaitjk de comunicació s'adjudicarh 
la possibilitat d'ometre la negad6 «a la manera espaflola)) i quin preu 
n'hauril de pagar? 



Jasom ben desgraciats, els catalans! No tan sols ens manca una oficialitat 
lingiiística digna, sinó que tambb deixem que pobres éssers malaltisses 
com Amadeu Fabregat i els seus sequacos barcelonins (recordem que 
aitals actituds no són exclusivament «de Valbncia))) es vantin de «violar 
la llengua tant com calgas ((<El Ternpsn, 25 de novembre 1991). Perquh 
bs evident que les autoritats -i no solament de Madrid- s'encarreguen 
de col.lacar molt bé aquells qui en paisos que gaudeixen de Ilengües «no 
negociables)) serien bandejats com a delinqüents marginals o franctira- 
dors de per riure. 

lbnateix,  la frase d'Amadeu Fabregat 6s la millor i la mbs clara defini- 
ci6 d'intencions del «lightisme». Aquest moviment involucionista res- 
pon en realitat a una relació malaltissa amb la ilengua, a una relació m6s 
aviat d'odi amb aiib que ni s'accepta, ni s'entbn, ni es respecta. (Recor- 
dem el morb6s desig de nviolar la Ilengua)); recordem de passada el tito1 
d'un llibre que 6s un bastió del «lightisme» al Principat : Yernoso 
Ilenguo, i que responia al desig d'abatre qualsevol mot, institució o 
persona que s'identificava i ens identificava com a catalans ; recordem 
totes les manifestacions de lerrouxisme lingüistic que, sovint des del$ 
mitjans de comunicació, fan servir l'argument de l'arcaisme pet tal de 
manifassejar l'odi que experimenten vers la ilengua i autoexcusar-se de 
l'agressió i de la humiliació a qub la sotmeten). 

Heus aci, doncs, una actitud molt generalitzada arreu de Catalunya, fruit 
d'absurds complexos propis d'eterns adolescents a qui fa por la maduresa 
per tal com no es volen acarar a les responsabilitats lingüistiques que no 
es veuen capaces d'assumir, la qual cosa fa que maldin per destruir 
qualsevol autoritat que identifiquen amb la prbpia impotbncia. 

Aquesta seria I'actitud bilsica del ((lightismen catalil. Com diu Ama- 
deu Fabregat en el mateix número de nEl Temps»: aEls experts i las 
autoridodes competentes, tots plegats, han tancat la ilengua en una 



sagfístiaa (fixem-nos en la dtrh del uiightisme)) per identificar qudwvB1 
autoritat amb «I'es@~siw, amb la repressib, i la Ilengua amb la nllgMJ 
Continua dient: «Es una dkamid que zamba existeix a Catalunya . . AIii 
& una d k k d  nomal l mí és motiu d'anntema ... L'idioma s ' h  de 
violar tant corn miga, perqua esta a? s w . d  de les persones i no fa 
permna al se& de !'idioma. a 

D'antuvi, t6 ra6 en una cosa: la discuasib existeix a Cataiunya. podrkm 
centralitzar-la, nogensmenys, a Barcelona; perd caldria que ens expliqmés 
qvt voI dir amb aixb de udiicussib nomah.  Potser aquest «noraral» w 
a si$nifiar que ia compra-venda lingüística barceionina 6s ja una nonna 
tan generaiitmda que tots hem d'assumir que la uviolació» $'ha institu- 
cionaiitzat i ja no sorprh, ja no 6s un anatema perqut en lloc de «violar 
la Ilengua~ ek mitjans de comunicació, amb el vl$t i plau de les jentrquies 
institucionals, en diuen etrebdar amb la llengua~. És una manera com 
una aitra d'cstaiviar-se feina amagant els problmes i disfressant els 
dclinqtients d'asse~sors lingüístics, 

La gran incbgnita pd que fa al Prin- ts: a qui beíiefieia políticame& 
aixb? Qui se n'apmfita? Qui cürigej* l'alcavoteria lingüística i cobra els 
pumntatges de cada violdd, qw js aaa prcsmten com a uacte funcia- 
nai» i que aviat ens obligaran a atl~mi@&r ctacte de servei amorbs))? Per 
q3te u n a  institucions, teOrieameat nacfondista, col.laboren en la pros- 
timci6 d'una ilengua que Gs 1'&@3 fammntal del pro& nacionalitza- 
dor? 

Si m& no, la @ti6 a Valbch Ws ai6s simpie i 11explicaci6 molt 
m& clara. Ni W ni el PP no S& prutits nacionalistes. Fan malbé la 
liengua jugant-hi impunanent pw@no 6s la seva Ilengua; eatrensig, un 
home de fita que ara $*ha t o m  violador i que tambe perrany a un 
partit anticatalanista: el PSOE. Un home que por tai de continuar essent 
director general acomiada els lingiiiites catalans dient que uno sdn t»t 



problema meu. Jo no enfabrique*, considera que el fet que W entré$ 
per la freqübncia que feia servir TV3 6s: «una idea molt brillant~, es 
defineix com «La Isabel Prysler de 'El Tempsl», i pactad amb el diable 
si &S que, al diable, li pot interessar de pactar amb qui ni es res, ni té res 
més que un poder manllevat, 

Les tristes conclusions d'aquesta histbria, ara per ara, son: 

- Al Principat, el aüghtismen continua agredint la llengua amb impu- 
nitat absoluta. Pel que fa a h nocturnitat, afecta nomes aquells qui el 
patrocinen. 

- A Valencia, els quatre assessors iingüistics acomiadats per usar umots 
catalanistes~ continuen al carrer, perque no son un problema d'Amadeu 
Fabregat, i al carrer encara son «menys problemtitics». 

TVV emet d a  dia més en casteliA, perque el seu director general ha de 
fer merits per a conservar el drrec. Ja no es doblen pel'licules al catalti. 
perque ucau I'audi&ncia i no amortitzeseldoblrrtge» i els únics programes 
en «catalti» s6n els de producció prbpia com «El show de Joan Mon- 
leon», el model de liengua del qual no arriba ni a ula qualitat~ del model 
de la Real Academia de Cultura Valenciana. 

D'altra banda, l'estratbgia d'ocupar la freqübncia de TV3 es repeteix. 
Quan funcionara el repetidor de Retevisión al Montduver, que servirti per 
a millorar la recepcib dels canals estatals. els pnvats i la TVV, s'interfenrh 
el senyal de TV3 al sud de Valencia. Una nova casualitat? 

Massa casualitats a l'entorn d'una llengua innocent. 'knt de bo que 
puguem canviar el f ia l  previst per a aquesta histbria! Voldrti dir que som 
m6s U u m  i no ens deixem violar el pensament. 



LA CATALANITAT DEL V A L E N C ~  

El tema de la catalanitat del valenciA Cs tan suat que a hora  d'ara ja no 
hauria de fer perdre el temps a ningú. tret dels ignorants, dels indocu- 
mentats i dels manipuladors politics. Perb resulta -ves per on- que 
cada dos per tres toma a sortir el tema i així certes veus que s'autoqua- 
lifiquen de «doctes» afirmen rotundament el contrari, amb més o menys 
convicció pero sobretot amb d& d'embolicar la t r m  i, davant la 
confusió general, intentar legalitlar la pretesa fealitat. Davant aquests 
intents ja hi iza hagut les declaradoss acadamiques cormsponents, perb 
és evident que cal fer, a m&, determinados acdons d'abast popular per 
sensibilitzar la poblacib i clarificar la situaciá 

E1 passat dia 10 fou presentat d Centre Comarcal Lleidata de Barcelona 
el Manifest lingüktie 1992, elaborat per l'Associaci6 Cultural Jaume 1 
de Valencia. Aquest manifest porta per aubtitol: Pel ple reconeixement 
legal que el valencid és cata&. 

LLENGUA NACIONAL s'M ha &t plenament. Per aixb hem cregut 
convenient dedicar aquest número de la revista al tema del catala a 
Vaihncia. ReproduXm el text integre del Manifest i el completem amb una 
serie de col'laboracions sobre el mateix tema. 

Com recorda el hhnifest, la unitat de la llengua ha estat reconeguda per 



tots els lmgüistes i estudiosos de tot arreu, pero no ho ha estat legaheni. 
Efectivament, el catala és reconegut pels estatuts d'autonomia del Prin- 
cipat i de les Iiles, pero no pel del País Valencia, com tampoc -recor- 
dem-ho de passada- no t6 cap reconeixement legal a la Cataiunya del 
Nord. És ilengua oficial a Andorra i fins i tot ha estat reconegut aArag6, 
per a la Franja catalanoparlant. Aquest Manifest pretén, per tant, acon- 
seguir el reconeixement legal del catala al Fais Valencia i cai dir que 
resulta ben oportú en aquests moments de gran confusionisme en la 
poiitica lingiiística valenciana. 

La catalanitat del valencih -afirmada indiscutiblemet per innombrables 
autors estrangers i de casa nostra i corroborada per diversos valencians 
il'lustres- ha quedat avui completament fom de dubtc Reproduim 
breument alguns testimonis d'aquesta afirmació. 

Pompeu Fabra en un conegut article publicat a Nostra Parla el 1920 
-reproduit a El catala litemri i també a les Converses filolbgiques 
(conversa núm. 619)- diu: 

«D&iem una vegada a un escriptor valencid: uNo$altres, catalans, no 
desiljariem aitm cosa sinó que emprenguéssiu una obm de forra depura- 
cid del vostre idioma, encara que no uspreocupeSsiu gens d'acostar-vos 
ai nostre cataii ... A i d  tot fent una obra purament valencianista, us 
trobarieu haver fet una obra catalaniSta, d'acostamen f al nostre catalk 
elevant la vostm Ilenguo escrita per damunt els parlars valencians ac- 
t u a l ~  recolmnt-laen el valencid delsegle XK produirieu un valencid que 
no se& par una llengua altm que la catalana nostm, sinó la modalitat 
valenciana de la llengua catalana, al costar de nostm modalitcrf catalana 
i de la modalitat balear.. . EIiminats dins cada varietat, els blrrharismes 
de Ikxic i de sintaxi.. . les difer~ncies que encara trobariem entre el catalii- 
de Catalunya, el catala de Volkncia i el catald de les IIIes, potser es 
reduirien a unes guantes divergkncies morfoldgiques, les quals per llur 



nombre iper nur importancia no justificarien pas de parlar cam rana 
alguns parlen d'una Ilengua valenciana i d'una Ilengua maihwt@m , , 
enfmnt &un# llengua cat&a.>> 

Manuel San* Guamer va prendre com a lema aquestes garaub ea 
elaborar la seva &arnBtica valenciana, publicada el 1950. A m& en 
t'obra La IIengua dels valencians (1967; la. ed. 1933) afirma incon- 
testabiemmt la catalamtat del valenci8: 

«El denciB 6s una vaietat regional de la Uengua que, a mCs de la major 
part d d  nostre Rogne de Vatbncia, es parla al Principat de Catdunya, a 
les Iiles Balears, a quasi tot el Departament fran& del Pírineus Onentls, 
a les V a  d7Andom, af marse orienral d'Arag6 i a la ciutat de I'Aiguer 
de I'iUa de Sardenya. 

Ningú no ha negat mai la unW de la Ilengua parlada a tets aqueits 
paisos.. . 

En canvi, el nom de la Uengua sí que ha estat objecte de moltes discus- 
sions, especiaiment a Vaibnda La denominaci6 cientifica amb qub es 
coneguda internacionalment h ia de IJL*gua catalana* 

En termes semblants s'han -at autora wit distints com Antoni M. 
Aicover, Francesc de B. Molt, dodB Cgn>mines, etc. Diversos lingüistes 
prestigiosos valencians -eom Jw Uher, Carles Salvador, W c  Va- 
lor- han contribuit a la tasca de &si6 del catala normatiu al País 
Valen&. 1 d'altres -com ISesmsatat &nud Sanchis Guarner i Gema 
Colon- han publicat importanls estndis lingüfstics sobre el catalB. 

Com és prou sabut, el 1932 tingDe Uor a Castell6 de la Plana l'acceptació 
de les Nomes ortogdfiques de 1 ' E  per el valencii, la qual cosa 
completh el pro& dtunifi& d d  cPtaIo escrit. Frmcesc Pérez Moragon 



en l'obra Les Normes de Castelló (1982) ens detalla diversos aspectes 
d'aquest fet i cita una entrevista de Pompeu Fabra feta per Miquel Duran 
i Tortajada el 1930, on el Mestre diu, entre altres coses: 

&e trobat a Val$ncia, apart determinats sectors de la ciutat en els quals 
la inJYuPncia del castell& i dels organismes oficials durant tants anys és 
manifesta, nuclis de joves ben orientats, gent de bona voluntat i ben 
orientada.. . 

Que els valencians depurin la seva parla, quejaens trobarem. La qüestió 
del nom és secunddria Els valencianspoden anomenar Ilengua valencia- 
na la que nosaltres anomenem Ilengua catalana. La cosa imporlant és el 
fet de I'idioma i aquest & viu a les terres de Val$ncia. 

Molts valencians creuen encara que i'obra d'unificació del catala escrit 
suposa la supeditació de llur variant idiomdtica al catald de Catalunyrr. 
No, no espretén desupeditar cap variant a una altm es tmcrasimplement 
que dintre cada una de les tres grans regims de Ilengua caiatana, es 
realitzi una obra de depuracid i de redregament de la llengua». 

Fialment assenyalem un document important, elaborat el 1978 per 
1'Institut d'Estudis Catalans: Declaracid sobre la unitat de la llengua 
catalana. Extraiem-ne alguns fragments. 

((Molts romanistes de gran prestigis'han ocupar de la Ilengua caraiana i 
de la seva problemdtico. Dels no catalans recorde m..., els quals han 
considerat amb unanimitat absoluta, que la llengua catalana, que s'estdn 
des de Salses fins Guardamar de S e w m  i des de Fraga fins a Maó i 
I'Alguer, és assenyaladament unitdria. Més encara mai en llurs estudis, 
hom no troba cap dada o cap element dejudici quepermeti de parlar de 
clivelles en la dila unitat lingüística. 



Les denominacions com valericiii, malIorqui, rossellon&s, etc, wferfdes 
als púrlms egionds sdn arreu legítimes i no desvirtuen en cap rnOmenC 
la unitaf emenefrd de la Uengm ' 1 
Una prova concImt de la unitat de la Ilengua catalana és tota te 
literafuro des dekrltenoixenfa, on cortf?uimen un sol verá -1'espmtani 
de fots- escriptors de tot el domini lin@&ric. 

Sien determfnatssectors, hi h4 hogut, dumnzs mys, resLorkiciaa admetm 
I'evident unitot, a W  iia mtat per ignoFancia, o me5 encara per una 
aanipulacki de ks ogn?c1oci0il~ pico-?ingUBcEques abam al'ludides, la 
quul cerca unjcí Wracient@c. » 

LLENGUA NACIONAL, perfectament conscient que la Uengua Cs l'ele- 
ment b&ic que ens idsntica com a nacid, no pot mtm iodiferent de cap 
manera a aquestes manipulacions grolleres i acientifiquks que pretenen 
trencar la unitiat d'una Uengua que ningá que no vagi de maia fe pot 
deixar de reconHxer. 1 per aixb fa costat a resmentat Manifesr amb el 
de& que la realitat lingiiistica catalana sigui definitivament acceptada 
des del punt de vista iegal sense reserves. 





MANIFEST 

PEL PLE RECONEIXEMENT LEGAL 
QUE EL VALENCIA ÉS CATALA 





PEL PLE RECONEIXEMENT LEGAL 
QUE EL Y A L E N C ~  ÉS CATALA 

El reconeixminit legal de la reaiitat del valencib en tant que una modalitat 
del catala Cs una de les assignatura pendmts de I'momenada transició politica 
espanyola i particularment, del pro& autonbmic valenciL h aquesta una man- 
canta que ha estat i Os a la base de la irracionalitat i de I'analfabetisme atribuits 
ignominiosament als valencianq de forma generalitada, amb els trists i ridC 
culs espeaacles protagonitzats per deicrminats gntps i institucions de la ciutat 
de Valkncia. i les corresponents icnsions socials que els acompanyen. 

Que les lleis com ara la LIQ Orgbica de I'Estat 5/1982, d'l de juliol. d'Es- 
tatut d'Autonomia de @ Comunitat hbdanft o la Llci de la G e n d i t a t  4/1983. 
de 23 de nwembrc, d'üs i Ensenyament del Valencia no facen esment de la iden- 
titat catalana del valencib S% una deliberada omissió que atempta contra la ve- 
ritat, la cultura i la racionalitat. i que deixa la porta oberta al desficaci i la con- 
frontacib Aquest buit legil, lluny d'kssr una mesura de «pacificación, tal com 
hipbcritament han wlgut presentar-lo, ha estat un focus permanent de tensi6 
i d'espanyolització. tal com es demostn clclicammt. Amagar la veritat I'única 
cosa que compone 6s el manteniment permment del confliae 

Recontker que el valencib 6s una variaat o modalitat de la liengua cataia- 
na 6s saludable en tant que ts  una veritat científica, sabuda i reconeguda arreu 
del m6n, i, a m&, avui ja ts també una nalitat social, sabuda i reconeguda 
per una majoria dels mateixos vaiencians. Si les lleis, diuen, s'han d'adequar 
a la realitat, quk fa el partit que te la majoria absoluta a les Corts Valencianes? 
R r  qut les Corts Valencianes o el Consell de la Generaiitat no estableixen le- 
galment allb que 6s conegut i reconegut a molts altra nivells? R r  qut no apro- 
ven un t a t  legal aplicit de reconeixement i fixació, una vegada per totes, que 
la normativa gramatical del valencib, sense perjudici de les seues modalitats 
prbpies, Cs la general de la llengua catalana? 



Una mii t r t  rcconeguda 

Un ncomhement intercssant, per la vasta erudici6 i influhicia de qui el 
va fer, h o w  d'altra banda, de pmfunds conviccions coripewadoms, CB d de 
Marcelino Mn6nda y Pelayo, el qual, al Pndmbulque escn,$d per a la tem- 
ra edici6 dcl Uibni & wmas (1914) de Teodor Llorcntq en comeatar les com- 
posicions vaienciancs de V i t  W. Querol, anomenades R i m  catalanes pel 
seu autor, digué: 

uprimercs que un valer& M gom d'anomniar ruxí, amb notable estranyssP de molts 
deis aeus paisanr, e- que mnb carian pmpinat fiol &ia...>~ 

lgualment, un altrc cscriptor i acadhic espanyol, Juan Valera, escrivia el 
1896: 

« R e ~ n c c  i fuia i tot aplaudas com a major riguesa i glbria de Ir aostn psninsuia. 
que id aismquai ua idioma iitcrarís rica i ban cultivats; prb, kencamcnt. que 
enistesqum mCs de tm mi acmbla masse En tan1 que diakctm o vadatata del caIa- 
N, éa bo que perdura el maüorgui i el v P l d B ;  prb. no f6ra fonwnimt que ek 
autora de Waacia, de la Bskin i de Cuilunya tendwm a unilksi iimlriamcnt 
el MU ilengmtge i a tenir-ne tita'biment un de sol?n (citat pa Jomp Marh Cipdc- 
vila a la iPwWr de CI<Jriyi, nSm. 90. Jacmbrc de 1938). 
Reocntmcnt, la Red Academia Española ha reafirmat la Jeua defdcici de 

valencid wm a v a r i a  del mt& 
uVarietat del caipik que o'w m gran pan dc I'antic Rrgac dc Viltncia i s'hi wnt 
m-1 com a h&!ua prbpia*, 

la qual ser8 incorporada a la pmpera edició del diecionari oficial de la lkngua 
espanyola, mentn que la definid6 actualment vigent diu aixl: 

«Varktat de la llmgua catalana que es paria m la major part de I'antic Regne de 
Val¿neia.» 

Malgrat les diftrtncica cnm I'una i I'altra, el que ens intercssa de destacar 
aci és aüb que hi mman indterabk: la fatalanitat del valcncib, que no la poden 
negar els acadtmicd a risc de Dndrc Uur ~restigi intel.lcctual. intcrnscionalment. 
~&qu¿ aquen fet -que el iaknci& ~ s - c a 6 -  Cs juatamnt reconsput arrw 
dd m6n pr totes les institwions acadhniques i universitBrics. 

M, a I'Emdüop&M8 Luom (edici6 de 1982). el mot vaIencit?, rcferit a 8 

la Uengua, b defdt w m  a 
« d i  del catalA, parla1 m la major part del Wls YaleneiB. El valrnci.3 pcrtany 
al gmp de di&- occidmtals dcl U n ,  

i a I'Erldogedlr B r i t h h  ( d u 6  de 1989). on I'cntrada vale~~1'6 w figura, 
en i'cntnba aWan b g u i g e  es diu: 



«Hi b. dos mps di&& prinaW m el aulP modcm: occidental, nibdivictic 
en aiuli de I'ocst i VrilniciP; i oncntal, subdividit m caulP de I'est, b a W  i mm- 
Lonb i indou cl diaiecte parlar a 1'Alguer (Sardenya)r, 

i en I'entrada S p l .  s'informa: 

uél aull a par& per la majorls de la pobiaci6 a CatOlunya, les lllcn Bdm i Va- 
Ibactn. 
Coai IIM phrs mostra d'aquests r e c o ~ e n t s  ~ c i o n a l s ,  i comen= 

grcdumcnl d rccoot w r d  de la Real A d a n i a  Española, diversos pmfumm 
deis Deputnmwtr de Filologia de lea Uniurraitats &Alacant. ValLncia, aistc- 
U& batgonn, Lidda, k c d o n r ,  Omna, Pnpiiiyq la Ik Balears, Cambridgq 
Lmdm Liverpool, París. Madrid, NBpols. Frenkfurt, Lcipzig, Sakburg, Bu- 
dapest i Craebvia, d t s  a Valkncia el 25 d'octubre de 1991, han fet publíc mi 
d f e s t  I'apirtat primer del qual diu: 

aCons<ucm que la Reai Academia Española ha ntanünput els critais de la roma- 
nbtica inbaaraond ni rcconbixcr que el valmcrci & p.n intwant de la Umgua ca- 
rolanu,. 
Hom pot veure hpliament i documentadament exposats aquests niteris 

de la midonistica aitm~~cional en el LUbre Mame sobre h d l . 1  de b Ikigai 
eit.lui (1989), m els tnba4is dels pmfessors O i u s c ~ > ~  PvImi (Univenital de 
Roma), Philip D. Rasiw (Uniwsicat de Nashville). Max W. Whecla (Unipcr- 
iitat de Livcrpool), Joacph Guhy Wniversitat de 'Ibmnto), Jod Antonio Pas- 
cual (Vniversiut de SnLmaaea), iCrunniu (Unimsitat de Viena) i Ma- 
rie Chin  Zim~~~ermaM (Vniversitat dc ulle). 1 tunbé es poden comprova en 
ds oonyuta llibm de divulgad6 Tac Spil* i  -c. loLe<br rllb podu- 
p a ~  a(ilu ud bwqcic (1969). de W. J. Eniwidc i C(osnphk Qa 
(1979). de Roland Bmoa 

M mnteix, des de 1 s  entiws osW qmnyoIes, tan1 si ts lesAsocMón 
de Historia de la Lengua Espafloia (qrre va rp- un document sobre la im- 
portanell deis aitm tm i d i o m  de 1- cat& besc i gallcc) com ai éa d 
minirteri de C u h n  (que edita inudrmmt d carila# de liibres en venda ISBN 
amb quatn capítols: per al W&&, d d basc i el gallec) o el &Afm 
E s t m  (aue oruanitza i Dartíciw en rira, internocionals on hi ha un iinic 
pawll&pcr ni =tal& unb el.w&&~ f n c l b ) ,  fm a tota mena d'orgonitzacions 
intrmacionala unt si Cs la UNESCO cam d ComitL Internacional de Ci¿ncics ... . . . . . . . . 
~ n o m i r t i q u i  (que~hdouni el &&mi vakncih diis del mapa caiP1P, en la 
-fin hgüistica), tothom srp. i dlu, f o r ~  de I'hbit a tnaammt valen- 
cih, que el valencid & &. kahañ, oMutituir una ~1cepei6 mundial, im- 
pmentabk a I'aterior, no éa g w  auxi8eflobk. 

ñd que fa a di= del noare pafs, Q htcrarpant de reportar d testimoniatge 
de Wor Llorentq d patriprca de ia Ib&m@ a Vallncia. fundador. primer 
pmpkwi i director d'un diari on aMlt m d dunnen escriure per cutahictu, 
d gual, ui cprts a Eduard Lbpez Chimni, de wtembn de 1908, diu: 



u30 he atar xmpre contrnti ais qui han volgut fa del vakcndP un vedar md6, bm 
rancat, aigenuit la diferhicias que avui separen la nostra h g u a  de la caialana, 
Litvd~ment  no hi bavia mCs que un idioma a Catalunya. WbnUa i Mallorca, i 
hem de tendir a astablu aqueixa unitatu. 

o el testimoniatge del seu fill, Rodor Llorente i Falc6, que tambk fou director 
del mateix din 

nConsiden que tota obra encaminada a unir$  el Ilcnsuatge que es parla en Cata- 
lunya, Mpllonr i Valkia, Cs meritlssima. E.mpcnyar-se a engrantiir les diferkncies 
dialrarls que ira aur wpam a ks branqw del mateix a r b ~  Cs IDbor perjudicial 
i poc edificadora.» IrS de ikúa wlm!iuill, ntim. 21, juny 19293. 
Aixi mateix, Salvador Guimt, pmident de la Societat C d o n e n c a  de Cul- 

tura, wnvoauit i amfiiriona de la reunid d'entitats i escriptors vslencians del 1 

1932, en la qual s'adoptaren i adaptaren les nomes ortografiques de PInstitut 
d'Estudis Catalans, escrivlp: 

«Rrtim de k unitat de la Ucngua catalana. no dmruiida pds diaiccns del Prinapat 
de Catalunja, del Ráruae de Vaikia, de ks llks Bilun. de I'Aleua i del Rosscll6 
í...) i gobant-nos modmmmat. ar manca d'mdis. en una wietat &uka de .- -- -- 
grrkíí sn W¿n~a, maihestant & nmns smnans dé Catalunya han &bata una 
man unitat 0tkndfÍÍnFdes a l a  «Nonnesn & I'instimt d'htudis Cunlanr aeiem . - .... 
que m m6s pril& i bkitci6s pot Lsser que ~~eeptat les «Nomesu d¿l'lnstitut.» 
(Boklio de la SCC. XI. 1930, cita1 pcr Franax P k  Momgon a Lri No- de 
CQsWM. Wbnda, 1982). 
Més modunament, nomk aportarcm tres testimoniatges d'aquests nconci- 

xements per pan d'itcl.lcctuals de tota mlvtncia i prestigi. Joan Fuster. en rcn- 
trada volencid de la Gnm EeeiclopLdh CaWulll (1980), diu: 

nA partir del IW. al País Vaincil. el nom de la Uengua s'ha plaatcjat xnx &res 
dirculws (unimaitat, senruriat de I'idioma, partits polltics inicialment clandes- 
tins), i ha topat aioua amb la rdst¿n& dels mton oorteUanituts & la societat 
%&v&M, ds quil* inopnd.incnt. cs nunifatm m- . . 

' mn. 
Akd ba donat peu a e&mes pohiqucs a b r m  i pintomqua. Actuaúuent. d 
nom v~kncid apliat a la Ikngiu, sid entre el8 üiblegs com ~Ploquialmmt, m- 
w t a t  m Iiint quc designacid d'un dialect4 que ni tan sds no ocupa tot d Psls Va- 
lenciil: 1. iar'itncia aentlfica i politia 6r dir-nc eurahn. 

Fmcesc de Borja MoU, al Ubre Fotobklp.Ui de Mmwl Suchis G u a r n ~  
(1984), diu: 

nAmb eU desapanixia d millor ÍWkg romaDitta del Pala Wmdi i un dels millors 
professon de la Fadtat de Llctrrs de W n d s ,  on 1. w a  a w q m c a  hourP ntat 
el mülor pnsmi~tiu contra les teoria indocumentada pcrb inriatents que qht ia-  
ncn la wiitat de I'idioma que té el seu Pmbit vital des de Saben fías a Guardamar 
i de Fnp. a Ma6a. 

Joan Coromines. en la wnfu¿ncia «La unitat dc la U a p a  com a t* cien- 
tifim, pronunciada a la Univenitat de Vaibncia i'octubre de 1984, diu: 



#La nostn Uengua & una. El v a h &  6s d aiUU del6 valenaans: da lar i U* 
tat s6n mmunsw. 

En un niwU m& popular, eis nconeixements ea gencraützni: desde g&eW 
tota elr profeesionals de i'enscnyamtnt i la graa maasa d'cstudiita Fuis a ia m&- 
jonP de les autoritats autonbmiques, la quals na tenen cap problema a rico- 
ntUlc* uemnalment allb eue fins avui no han v o h t  fer le~alment. d'una ma- 

Uan esqULZOfi3nk tl8l&bik? 

Durani molt de temps, aquestes autoritats han volgut justificar que no cza 
convaiient dir que o1 valencid i el catalil s6n la matcixa Ueogua peque &b, L., 

a Valimch (que no a Castelló o a Alcoi!), e n  impopulu i els farie pcrdrr wta <7 N I 

Que, per uint, era d o r  anar introduint la Ilmgm wrrectament a I'maye- 
w n t  (grilacs. tot cal &-ha, al moviment de mesas format i pnparat durani 
la iiarga Uuita antifranquista) i que endavant ja mriun.  

Don* ja ho veiem: el m& endavant & avui. Une M N C ~  generacions, efée- 
tivament, s'hm alfabetitzat en d B  i han fet arribar a Uurs capw el condxe- 
mnit d'aquesta writDt C B E O ~ ~ I ,  a més de la influhcia dels mitjans de comuni- 
caci6 (la TV3 o Cainbnya Radio al sud se sentm com a prbpies), dels cmTres 
d'asmymmt suprior, dels viotgss i la ¡-unid de la noara gnu, etc. 
Avui, efccfivament, la conacikicia &al sobre el fet que d va/e~(cii<) i el catala 
86n la match 11- Q molt estesa, com posea de manifest ments mudis 
i en~uestcs d'opinib, no publicats, Gdentment, en poder de la Generalita Va- 
lenciana. A*í ,  doacs, si a la veritat cientffica hi afegún. ja, la rwlitat swiolbgi- 
ca. que impdcix que s l n  faca el ple rotoneixcment le&? Fins a quan haurem 
de suportar aquesta esquizofrbia d'una veritat sabuda per& no reconeguda? 

Racionaiitz%r i nsoldrc a q w m  qW&6 mitjan@nt el reconeixemfnt que el 
vulenclo 4s una de les moddtau del com ho s6n el rnaltorgui, l'eivis- 
senc, d tortodo d burcelonf, -la uitroducció m a l ,  reumeguda. de 
la dobb deaominaci6 de valencid o Qe cutí¡& per a la Unigua, segons els con- 
tnts, els usuans. etc Al capdava &@ ne sl#icarota pel fe que l'idioma es- 
mentat per la constituci6 espanyoiacoina mteIIB siga internadonamient. aca- 
d¿micammt i fins i to< col~IoaiiIa&ncnt dcgignat com a espmyol. Cexcmple, 
don% el tenim ben a pmp. 

Si fem refehcia al pk remmOrCmkm Q perque, de reconeixements 
kpals prrhEs, n'hi ha, i a!guns de éen sipniflcatius i valuosos. 

H M o d o m r i d e I a R r s l A a n J e P b ~  
6s espcdalment importnnt, d a  del puat de vista de la legalitat dins de I'es- 



tat espanyol. que m el Didonar¡ de la Real Academia Espanola siga definit 
el valencid com una varietat del cotaIIt, jaque aquest Diccionari Cs d'allegaci6 
per a la interpretacib de la correcta significacib dels mots en els tats legal$, 
per la qual cosa el mot «valencb. m el t n t  de 1Bstatut d'Autonornia de la 
Comunitat Valenciana i en totes les Ileis, decrcts i ordres que se'n deriven, signi- 
fica «varictat del caullhn. 

Al Reial Darct 3118/76, de 26 de m m b r q  pd qud es recon& oflual- 
mmt I'lnstitut d'Estudis Catalans (el qual Cs membre de la Unib Acadkmica 
Internacional) i se n'apmwa els Estatuts, s'establek 

«S'hi arorga roxneixemml ofiarl de I'lnstitut d'htudis Ciuluis, corpona6 1u- 
d¿mica. aadf ia  i cultural I'lmbit d'netuPP6 del quai s'cstmm8 1 ks tam de Uauiua 
i cultura cataImu,» (rrtick Ir.) 
uLo Sed6 Fiolbgica s'ocup.rB de l'estudi de la llengua e9Ialana ni tots el6 s*is as- 
pates, com aixf match de i'inwntari del seu I¿xic i de la formulaci6 de Ics wes 
normcs gramatic&.» (mi& 31 deb Enatuw) 

En PBmbit univcrsitari. la Llei Organica 11/1983, de 25 d'agoot, de Reforma 
Universitaria mnet les denominacions de les pbrrs dd pioitmont a les dels 
Dcp.rliilieilr: 

u I n  denominacions de kr pliaa de la piantiüa de pmfessors comapondran a ks 
dels Departamenta aistenu» (.rticle 4Sb) 

alhora que defineix els Dcpartaments en funci6 de les h de coneixemeni: 

uEb Depanumnts s6n eh hgam Wes cncamgats d'org.nitzar i damvolupar la 
i n d g a e i d  i cls cnsenyaments pmpis de Uur respctin Bru de coneixcmnit ...N (ar- 

i dcixa a les mans de les Universitats la cnaci6, modificaci6 i supressi6 de De- 
wrtaments 

usegons Uura Estatuts i d'acord amb l a  nome b&siques ap& pel Oovm a 
pmpons del C o n d  d'UniwrsitPtkn (LR~cLC e) 

D'aquana manera, d primer d m  de de~envolupament de la LRU, el Rcial 
Decret 1888/84. de 26 de setcmbrr de rrgulaci6 dels concursos per a la provisi6 
de plam de profesmrs d'universitat, es diu que: 

whom suprimeix el compliat mecanimic d'cquiparaciona i malogiai, -pan1 16s 
plaw Wr bwa de conclwmmt. Ld qual cosa. r m& de suprimir dniominrcions 
imprdpi es... » (prrimbul) 

i s'hi estabkix que: 
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wCom a lnstitwi6 Publica. la llengua prbpia dc la Universitat de Valhicia Cs la Ilen- 
gua prbpia de la Comuniut Valenciana. Als efccta d'aquests Estaruts. hom admet 
coma denominadora scw tant I'acadWca. Ilemua catalana. com la milid8 en 
I'Estatut d'utonomia valcncih.i> (ariíck ?k) 

i que: 

u h  Uniwisitat de VdQcia t...) podd coordinar el scu t&.ll amb el de ks altna 
uniwrsitats valenciana i cerca la coo~mcib amb les de la mta de i'ha tin~üiatica 

Pd que fa a placa de professorat, ja abaos de la Llei de Reforma U n i d -  
thia que ha unificat totes les places equiparades i - sota d a i d i r t s -  
c h s  iíniques, I'Qrdre d'll de maq de 1982 va declarar les piaces de uiingüfsi- 
ca vakncienan a d q u e s  a Its  de ~Llengua catalanat>. 

Pd aue fa a p b  d'cstudi, i tnmbé abans de tot aauest pro& ende@ per 
la Llu di ~ e f o i a  Univmit&ia i la consegüeat sup&, iefecta acdn&, 
de Ics ud«iominacions imprbpiesw, es reforman parciplmmt ek plans d'catu- 
di de Nolonia de les Univmitaw de Valhicia i Alacant uer tal d'iotmdnir-hi. 
amb aaaigGum de cataia, bbviament, I'espdditat de cc?~Iologia v.kndias»; 
Així, a I t s  Ordm de 18 d'abril de 1978 i de 29 de gene de 1 9 9  ca modifica 
el d a  d'atudis de la Facultat de Filologia de la Uniwrsitat de V J b c h  unb 
la ktroduccib de divarssr assigmtuna wm uLitrratum catakm i «HiaMa 
lingüística d d  Pafs Valench. 

Pd que fa a la UNvemitat d'hcaut, l'<hdn de M de gcaa dc 1984 apma 
la ~ ~ t P c i 6  de ItcOrientan6 de Fiiologla Valenciana de h W i d  de Fitol* 
gia de ia Pacultat de Fiiwfia i Lletw», unb 1 scgCmt pia d'eatodls: Quart 
cun: Lingiüstica valewba UI, L i tm~tw utllana i, Filologia mtdami ducs 
assipatuna optetives: Chq& curs: EWQia iin@Wcp del P8is VaimnQ Li- 
t ~ ~ ~ ~ I I , ~ 1 ~ F e t a l P a r i d u a ~ ~ ~ h b r -  
rmja de dcnomimdons, en si ~~ ja d( p il.luotratíva de Ir nnitat 
avalencian-am, la qud queda e- a& üigada amb d durn par&- 
gmf de POdre, de cain un xic sumnlista: 

d'Educsei6 &d Bgsica de Val¿ncia h. aut modificnt, mitjuyuit amrd 
del CoaseU d 'Unidtata  de 23 de febm de 1987, pcr 1.1 d'inuoduir r 1'- 
ciaütat de v a i d  asehatutea donotnhda «Di#&x de L. llama carsls- 



EQ I'mit de l'cpmgmtmf no miversifui, una Ordre del Minkted 
&di CSeneiL,&2l d&wbrede 1988, ~ n o m d r  p n x d m e a i m r  
cxmwrm dc mWs &S profasm d ' r n s m i m  rnitjA. cstableix M 



tats a I'uticle anterior, els profeson que tinguin ~eeoocsuda I<deguids crplcita- 
a6 pr la Comunitat Valenciana i p la Comuniw htbmma de lea t k  Wam. 
Com a dcsenvolupammt dd  dccrct 79/1984 de la Gennalitat Valenciana, 

hi ha una Ordrc de la ConsdlÉria de Cultura, E d u d 6  i Cibncia. d'l de sorem- 
b n  de 1984, on sbtableix que: 

dToi el m- d&ic en vaiencik a utiützpr en Leo c*rscs s'haurP d'ajustu a la 
nomativa g~amarical de I'lnstitut de Filologia V.Icnciaria,* 

m t r e  qua els Estatuts de I'Institut de Filologia Valenciana declam en el seu 
article Zn, que 

rEl cimp d'csiudi de I'lnsiiiul de Filolqia W m c i u u a ~ A ,  de mMon gepcni. 
la lkn#ua i literatumcatalanea i. puticulumcilt, h v i r k u t  prbpladelr nkncunr.r 
Aixi « tanca el cmle tambb pel que fa als emnyaments no un ive r sW 

a La Comunitat Vslenciana bom diu g e n b t  volencid; pcrb hi ha hOdMIIo- 
gacions d'utudis i de titulacions amb Uengua i Literatura caialanes i, quant a 
cavacitaci6 dels mestres i control dels Illbns. s'bi fa la remisi6 a la U n i d t a t .  
la qual es troba per damunt de plantejam&ts acicntifics i d'afwcioaaU a la 
filologia i determina ex cotheUm, wm la han vist, que d bolencib & part intc- 
gmnt de la h g u a  catalana. 

a Pulimcnt de CiWiayi 

Hi ha. entre d'altw, la Resoluci6 30/111. de 15 de desembre de 1988, segons 
la qual: 

«El Wriament de Cafalunya nioaifwta h vohinw de &+ en I'daboMi6 
d'un conveni de cokIDbwrci6 n mathia lis@iIst'ka qw. en una primera hau- 
ria d'abrirsr els tcrritoris de Caulunya, la ComUnital lhbDaooi i h Comuait.t kitb 
noma de l a  1Ucs B a l q  dino el muf pmist per h Conrtituci6 i ola c o m p m t s  
Estatuw d'htonomia, i insta el Oovnn de b CimaaNut a Iniciar unb l a  intcitu- 
Oons vaicncianex i balmrs els trhnits n e w d s  ptx a p d r  a la signatura dc I'ei- 
mentatconvcni ,dqoi lhad'capblir~bPscsih.&crru&~~u*qtutapor 
a dsbontr una p*NW linghktia conjunta i coodúda que conhor, unb 
crimis científics. mockms i eflcp~os, a la n m d b c i d  de la ikngua oiuluu en 
tots cls h b i t s  d'iis i prrcu &l domini bgiüstif  i que pugui do-, alhora, ~ U e r t a :  
institueions deis clmenu que gnr~ntaxtn un rspai cultwal i de comunicauó cata- 
ians i una adquada prnjecció exterior & ia lkngw comuna.» 

ElRuha#ptdckrIUcsBolsrrs 
Ptl que fa al Pariament de lea Illes Balear& el 20 d'abril del 1989 feia públie 

un acord. adoptat per unanimitar, en qut advocava per 
<da defensa de la llengua catalana com a patdmoni cultural comú a Leo trec comuni- 
tats autbaomes que la tenen com a prbpia». 



D'aItm banda, tamb6 des d'institucions politiqua intemacionals s'hi ha do- . ,: ,; 1 
un cert mneixement lsal. En efecte, a la rssoluci6 apmvada I'11 de dmrnbrt a 

de 1990 pel Parlameni Eumpeu sobre la llenpua catalana es diu: 
. 1  

u- la imponhcia de la llsngua caialana f...). de Ir qual en fa us efectiu i gonX:i= , . 
nuat la major pan de la poblaci6 d'un icrritoti de mb de 10 milions d'habi cantg... w 1 

la qual cansideraci6 implica, bbviament. la iiiclusi6 del valencia dins del do& 
ni Sigiifstic catala. 

La Iegislaci6 que aGsban de presentar no m l ,  pwb, tots cls casos 1, .. 
mbcm encara titulats dvnsitaris de deuominaci6 dtsoleta que tenen &M- ' ! 
tats uer a llur contradaeid, a Eivisa per wmple, per no poder-se pmuiX?.j ' 

,m,, 

ras i'curt, com a Iliccllckta en fdologia catalana. 1 no diguan res si vas pcr ' 1 
Eumm nmb la denominació de dcnciana» m a la lknnuk la aual ri6 16 ' -4 

d&a. 
Avui, que tant es parla de la inr- intemaciaaal, com podm 

anar pn Europa i pd m6n m a ~ ~ n t  unb- p a ~ s  i vam si tothom utüitza 
el sisama mhric dffhnrl? Com podan &mr prr Europa i pd m6n afinnant 
qu~la ' IhraCs~s i to fbmnp~Is 'Rara&rodonnlCompodcmanar  
p e r E ~ i p s l m < i n ~ t , o ~ ~ , q u e d v a f e ~ c & & c a t P t B ,  si 
t o t h o m a a p q u e ~ 6 ~ v a i t a t ~ ~ ?  Sinohoamman,do- 
ncm una itMtge dhdfbctknie  i d% Aquas oboccaaó politlce de 
wktmammird vdencidoorna dtfaait dd cotplP, és un perju- 
dici cviücnt, itUd&ctuai i eaVint= a tws da valcndans. 
Im Wtudons autonbmiqua ÚLir d d &  per una banda, a la competitivi- 

tat indusvul com a f b u h  de i mtlm ia formaci6 i la profesi* . : 
niützpa6 de la nostn wnt oa tal d'aEosrcmlr eauia, bumana altammt auali- 
fiasg menur, dSiltr;r nuntauauwí@mid m t r ~ a  a la iultu- 
n i al mpecte 1 rl e de la #rluta dentífique8 f de ko htitu5ionS 
a c a d W q u u i ~ ~ t i t ~ s o o i J q u c i t n p c d a x i  blocadneca- 
sai ambient d'obwtun. d'sdudl idPbwM@&5, d qunl mU ao a, podrP donar 
aiunasociet~tque viu B ~ 8 L ' ~ ( m P n O  que fa ~fer¿ncia auno 
rePliuttanprimilrircomQladebmmikngn8prbpia 

La nsoluci6 dd R r b t  n m w ~ a  rlars, axncatada i aue afirma I m W -  



litica (pcr al pais) d'evitar un pronunciament lingülstic c k  i catak12anome- 
nada Comunitat Valenciana s'ha quedat a i  maqe dels beneficis que es poden 
duivar del reconeixemem de la seua Uengua prhph (i comuna al Principat i 
a les Illes) pcr part de les institucioas europe. Entre les pnmaca mcsum apro- 
vades en aquest xntit. figura: 

ula utilitzaci6 d d  catala en les relacions o& i sl& amb el phblic a los oficina 
de la Comissi6 de Ics Comunitats E u r o p a  ks C o m h u  Authomsl m qügti6.n 
Fer aquest cant6 ja se'ns escamotegen, alr vaienciiuta Mt un wguit de pos- 

sibilitats & Ilws de tmball i d'intem8nviu internclaonaia Aqum fets contri- 
bucixen, indubtablwent, a incnmcntat el &nt scntiment de fm&6 dds 
valencians. 

Arnb la ~ r i c c i 6  i i i s t i c a  estnetamenl «vJeafiona» i el no mwmhmmt 
que el vakncid Q una & les modalitata & k iiengw catrliru. se'ns m i b i -  , 
lita d s  valenciana de bencfdaraos &una keri IhgWth major i .mb'millon 
mitjans de promoci6 i de trcball. 1 a la Uaigtu prbpia deis vaienciaru re la wn- 
dunna a ia inseguretat i a la poleaiicr pcmmmt sobre io seua idnilit.t. ka 
quab provoquen manca de respecte i ishibici6 en d seu 4 se Ir d u d a ,  
en dcñiutiva. a l'uthci6. ñrpd el debat sobre i'úu de ia U- -que 
nonnril en una situacib com la nostra- s ' ~ o t c j 8  ea hind6 d'un daludnuit 
debai s o b ~  la identitat de la Ilengua, plantejü i atiat, en gened. pela qui no 
!'usen. l al poble que protagoniup o pateix aqwt prock, d l  condemno a la 
ienorhncia pcnnanent, a la a c u l t d b  a t'autoodi i, awint. a la fdxisüW6. 

Els perjudicis d'aqucstes restricionr wbd .fatea. k ghbditat de rLrP Lin- 
~üistica estalnna. tal com 1-t i d r g i a  ho h d e a d a t  l'lnstitut d'Es- 
tudis Catalaas en d Document a p m t  pel Pk extraordhmi reunit 01 18 d'abrü 
de 1990. en el gual, dcsprks de constatar la gmvctat de la situadb. 

nCostat crltie de la Umsua eii zonea &u del tcrritod -m a n  Rrpih ,  Alacant 
i Elx. la ciuw de Valhicia o 1'Alguet-, on d proda & ~1htituci6 LingÜIst'i san- 
bla a punt de ~oesumar-% i ies difictlltals objeetiva amb qu¿ es traba el pro& 
de mperoci6 a ptmi indrr<s. com el Bamb&, el Baix Llobregat, CutclI6 de 
la P h  o Rlmin. 

es fan, entm altms. les seeüents proposter de futur: 

u- CoordioPr les poKtiquos lin@Mqtt~ deb di- novaas autbnoms i crublir 
una an>perae¡B düda i dundom m .quai cMa i fl dluoür una unimt d ' d ó  
a q& mai no baUna d'hlver-se rmncht, tbic d veritable cap a un p& de 
noditzaa6 cohanit que guuiuixi no soLmsnt la uoiut hgillnica imnunda- 
ble. rin6 mmbC la c o M  i intcpit.r de la mmunit.1 lir@stica. 
- Aconrcsuir un es@ ~o,municatiu canjunt pa a tot el territMi de Ilaipus faUls- 
aa que abasti toa cls mitw de comunicad6, eam a pm deb acords de caopera. 
d6 cu l~ ra l  suara mentatsn 
CadP dia que pasa es fa m& neccssui I'inia de solució del nconflicte lin- 



güistic valencih» de I'iinica manera possible: per la via de la ra6 i de la ve&&, 
de la citncia i del prestigi social, perla via fins i tot de la convenibncia. iPIItj* 
p n i e i r r c o ~ I c l J i a t o i s e t s c l c F t c s , g ~ e l  v&cidésab&, kadir, 
mitjanpnt la introdmi6 legal de la doble denominacib: valenci& o cata/@. i 
I'b i els usuaris ja e s t a b h  les incidencies d'una denominació o altra. No& 
aixi. i amb la pertinent coopenci6 amb la resta de I'brea tingtiistica, Cs caii 
podrem v¿ncer el rise d'atincib 

Hem de fer com a Mallorca, on la propia personalitat ülenca no ha resultan 
malmasa pel fet que hom hi reanega legalment que la llengua prbpia Cs el ca- 
UIP. I és que ds mallorquins saben que el m a l l o q u l n o ~  pot salvar-% i &u 
una llengua de fufur en tant que pan integmt de1 cataih. R!rqub ens cal tat 
l 'hbi t  lingiiistic per a dissenyar una writable política de normalitzaci4 espc- 
cWment pel que fa als mitjans de comunicaci6. a les nwes tecnologies i a la 
p d c i a  internacional. Ens cal una Uengua, moderna, funcional, unitaria dt 
tota 1 ' h  tingilisiíca, la -a d'un territori habita! per mCs de ID milion6 d ' b  
bitants. Aquesta k 1'0nica opci6 de futur. Per a Mallorca i per a Valhicia so- 
bretot. 1 si wui a u ~ a  hi ha Wrs de poblad6 que no ho entenen oUI, o We 
no ho volen entendrc, bphnent hauríem de fer com a Mnllarui per deixer-ho 
clar i senzill per a les gcmracions que ens segueixen. 

La paciFicDci6 social al voltan1 del tema de la iiengua, qvknida sovint pa 
la mareixa gent que c m  el eonWide i que no la parla, o queja no la paria als 
flls, és a dir. per gent queja ha aposlst per IP dm@afisib de la IIengua propia, 
no vindrb mai per la via d'amagar I'ou. No deixar claq íegalment, que e! valen- 
cid & cataia i, a &, anomenar el vdencia com a idioma Cs una a m a  perma- 
nent contra la normalitzaeib i la neuperaci6 de la Uengua propia dels valen- 
cians. Qui atia la foguera no MMI els qui defenxm la catalanitat del valencid 
(aitramení. la Real Academia EspaIld. swie una incendiaria) sin6 eis qui. tot 
mconeixcnt aquesta umtat de la IkngUaprbpii d'Elx a Perpinyi i les Ines, man- 
tenen el buit legal sobre aqutst punt. Usa d e t a t  no pot progressar sobrr la 
base d'amagar una veritat tan wt&k i Bgt)uda. o sobre la base vergonyant 
d'amagar-la a les Ueis i Rltrar-la pals daero(g Si cs mlgués legalment i clara 
aquosta qüesti6, el mcesdonisme lingiibtic, antes Cuna aberraci6 denunciable 
en nom de la cultura, xtia una it.l@it dcnuaciable en nom de la Ilei. 

Ai.3 el mneixement intanaeiond gel la que el valencii 6s una modptitat 
del c a u  atb el ~c~neixcmglt scadlbark i ysivnsitari, at*105 els d i w m  re- 
coneUanents legislatius parcia ar¿a d mmicupCment w i a l  d'bna (pui part 
de la mateixa miefsociaat valenciana i arelrr la mnvenihida per a la nomalitzaci6 
Iinpüistica, en nom del pmgrt$ de la eultun, de la tacionalitat i d'un futur dig- 
ne pcr a la nostra Ilengua i el noatn pa81~ s'hauriui d'empendre les següents 
vies de solucib: 



L'Estatut d'Autonomia 

On diu: 

Ariicle 72. 
U. Els dos idioma oficials de la Comunitat h tbnoma d n  el valencid i el 

castellh. Tothom te dret a conbixer-los i a usar-los. 
C..) 
Quaire. Hom atorgarh proteccib i respecte espaials a la recupersei6 del va- 

lencid. 
(...)w 

hauria de dir: 

Anicle 78 
U. Els dos idiomes oficials de la Cornunitat Autbnoma d n  el catalh, del 

qual el valeneia és una modalitat, i el castellh. Tothom tC a drec a wn¿iir-los 
i a usar-los. 

C...) 
Quufm. Hom atorgar&protecci6 i respecte especials a la recuperati6 del va- 

lencih. 

i a la m ta  dels articles podria mrnandrc I'csmcnt de valencid 
Com a referbncia, vegem que diu I'Estatut d'Autonomia de les Iiies Balcars: 
uArticle 3r. 
La llmgua ca taha ,  prbpia de les IUes balears, tindrh juntament amb la 

castellana, el h c t a  d'idioma oficial, i totbom tC el dra de wnüxer-la i d'usar- 
la. Ningú no podrd Csser dixriminat per ra6 de 1'idioma.n 

On diu: 
uArlicle 2n. 
El valencid k llengua prbpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqükn- 

cia, tots els ciutadans ienen el dret a conlixn-lo i a usar-lo oralment i per escrit 
tan1 en les relacions privades som en les relacions amb les insthcia piibliquesn. 
hauria de dir: 

uArticle 2n. 
La llengua prbpia de la Comunitat Valenciana 6s el cata]&, del qual el m- 

lencih es una modalitat. Tots els ciutadans tenen el dret a coneixer-lo i a usar-lo 
oralment i per ncrir tant en les relacions privades com en les nlacions amb 
les instdncies públiques.» 



i a la resta dels anicles podria romandre I'esmcnt de vafenci&, com ai matas 
Utol de la Llei. 

Coma nferbncia, v e g a  qub &u la Lki de Normalitzaci6 Lnigüistka a Inr - . -nila 

I k  Baleas: 
A&e 2n 
1. LB Hcays caulana & la Ilcngua ptbpba de les Ilks B a l m  í tats W n a i  i 

el dre~ de c o ~ 1 a  i d'user-la. 
2. ppwt dnt UoplEeD pnder --SE en caMB, orabeni o pm gcrit. a 1, 

I'Ad-d. rils tx@mma piiMLa i a ks unprrscs pirbüque~ o Mwck d 
'lhb(!, implica poda aprwar-se m catah a qualsevol rranic) i daonvolwps li 

en aqwsta utngw la aai*s hbofak, polltiques, sindids, re- 
l@oses i artfadqm; aW com nbn I'enscnyaw~t en cataiil i rcbrc-hi informa- i 

ci6 a tots e t  ieidjans de ~wnu~aieiei6 socid. 
3. Lcs mniifesmcba~ en UGapm catalano, en fonna oral o csenta, pSblica 

o privada, produeb~ plau efaia  juridics i cts I'ocrcici d'aquea dnt no pol 
d e n P a r ~ ~ d c i n d u o d ó n i c r i r > ~ a d ü s t b r i a o d i s c ~  

4. ~ & p o d r i ~ ~ t b ~ d i f f n ~ p i d d e h ~ l a i p u a o f i a a l q m e t n p r i .  
S. Iar mo6Utltr Znsslars deia Ikngiu catalana sman obwe  d"cstudi i pro- 

noa i s t~~~DbaecMOaunlc l r I ioWir iug i íhroa  
On di: 
uArYiclc 2n. 
(e..) 

2. i a  Dirrccie G a r d  de RJWJ ~~ assumeix la funcíons de pro- 
mPci6 i frs del vaienuB q w  d ' d w b  í%Siatut d'Autonomia de la Comuni- 
tat V a l o n w  són per Ir Ud 4/1983, de 23 de wvnnbrr d'üs i En- 
aenyameat del wcncia..* 
ha& de dir: 

drtkk 2n 
L..) 
2 LB D i c i 6  Oeaed de RDWf(i LLngülatica assumeix k fundons de pro- 

d 6  i ús del cataiil. dd a d  d vplracllk una modalitat. les o d s  funcions. 
d'acord cimb ~'~amui d"&oatmh da b fkm~ttniw ~ d n h a n a ;  s6n r(~guiadeÉ 
per Ia Lki 4/i983, de 23 á nm&lmJdiús i Ensei~ament del Wenci&...» 
i a i a r a t a d e f s a t i i c l c s p o d r k ~ 1 ' ~ d e  wkici. 

L8 Ik imbm~IE . IEL i# te l&~ lc rs lh idbc .< r l rw  
S'haurii de promuip uru Dei ~ a t n  I. següait: 
&anotan imanifestatotsclrairtadaw. que les Com W~acipacsltan 



apwvat, i jo. d'acord amb el que establekn la Constituci6 i I'Estatut d9Auto- 
nomia. en nom del Reii promulgue la scgüent Llei: 

PREÁMBUL 
Amb la finalitat d'instituir una autoritat acadtrnica que fa66 i actualit& 

la normativa general de la llengua catalana, en l a  seum diverses modalitats, 
es me& I'any 1907, I'lnstitut d'Estudis Catalans, la qual cosa determi& I'csta- 
bliment de la SeccW Fiolbgica que comen& a difondre els seus trebalh nonna- 
tius I'any 1913 i de la qual han fonnat pirt dcstacats lingüistcs valencions. 

Una fita im~ortant d'aauest DIO& de normativitzaci6 fou I'~um~1c16 de 
les notmes de l'lnstitut pe; partde la entitats culturals. cscriptora i i~tcl~lec- 
tuals valencians rcunits a CasteU6 el 1932. 

Aquesta autoritat acadhnica, nicancooeguda pa lea institucions i les pmona- 
litats culturals i pel conjunt de la comunitat üngiüstica cataha, adquiirjx rang 
lega després de les pmhibicions i les dificultata que üng& dwant el r¿gim an- 
terior, amb el Reial Dam 3118/76, de 26 de novembre, el qual estén orplícita- 
ment la seua muaei6 a tot l'hmbit tmitorial de la Ucngua catalana. 

La normativa f d a  pa I'Institut d'Estudis Cataians constitueh el marc 
per al funcionament de la Uengua i n'assegura d dc~nwlupament amb la co- 
her¿ncia indispensable en tot el domini lingühtic i a qualaevol nivell. 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. en l'article 7t, establcix 
I'ofícialitat del valencih i del castellA. i és la G e n d t a t  Valenciana I'encarirga- 
da de garantir I'ús normal i ofiial de Ics mirP Uengües i d'ndoptar les mesur- 
ntcessPries per a assegunir-ne el coneixcmcnt. 

La Generalitat Valenciana, en compliment d'aquest manament cstatutari. 
ha descpolupat divemes accions legislarivcs: Ls LM 411983. de 23 de nomn- 
bre d'Us i Ensenyamcnt del Valencia, que disposa les mesum pertinents per 
a impulsar I'ús del vdencia en tots els camps de la Mcietat. i el Decre~ 50/1991. 
de 27 de m- d'adsrripciá de la Dirrcci6 Gcnerai de Politica Lingüistica a la 
Conselleria de Cultura, Educaci6 i Ci¿n& pel qual aquesta Dirsoci6 General 
assumeu les funcions de pmmoci6 i ús del valewih. 

es voluntat del Gmrn  Valencii asseguni aquest pmgressiu ús del valcncia 
dins de la normativa lingüistica general de la Uengua catalana. Per aixb resulta 
oportú sancionar amb aquesta llei el que ha estat, en la practica, la normativa 
lingüfstica de les institucions autonbmiqua valencianes des de llur constituci6. 
En conseqüCncia, cal mnHxer aplicitament I'autoritat acadhica de I'lnsti- 
tut dlEstudis Catalans, m la seua funci6 de fm i actualitzar la normativa de 
la Ilengua catalana, de la qual el valencia 6s part integrant. 

Arliclc Ir. 
Es nconeix que I'Inslitut dJEstudis Catalaos la institució encarregada d'es- 

tablir i actualitzar la normativa lingüistica del catalh, del qual el valencia 6s 
una modaütat. sens perjudici de les dtres Funcions que li atorguen els seus es- 
tatuts. 



Article 2n. 
L'Ús lingüistic deis brgans de I'Administraci6 de la Geheraiitat Vakncka, 

de los corporacions locals, dc l'Amninistraci6 de 1'Estat a la Comunitat Vatea- 
cima i de les eatitats autbnoma. les empnscs i lea altm entiíats i institucioar 
que de= de l a  csmentsdes administcacions ha de respectar la nonnattM 
establem per l11nninu d'Esrudis Catalans. 

Artide fr. 
L'ús tigüístic dels centres d'ensenpment públics i pnvats i deis mitjans de 

comunicsci6 de titPlaritit pública ha de respectar la nonnativa esíablm per 
Ilmitut d ' tudi i  Cotaians. 

Articie 4t. 
W - 6  de Ii Oenditat Valenciana ha d'aiabti els sisí- de 

col.1pbof%~i6 nccemcis per tal de garantir el complimmt d'db que disposca 
air anicks Zn i 31. 

Par tant, dnie que tets els ciritadaus, tribunais, autotitats i poden @Ea 
nlr quals patoque, &m i facen comptu aquesta Llei. 

Whua, a, ..... d e  ....... de 1992 

C o m ~ t P n a m m t ,  1'Iwtiiut d'Estudis Catabas hauria de modificar els 
seuc Est.tuta per tai de rscollir adatuLBriament PUb que, scgens propia d d a -  
rsa6, ja ts una pr&P de I'InHitut (si m& no. de )a Scoci6 Fildbgifa): la 
pr&ncia org$nica de mphsentana de &versea war¡Uats tedtoririlt i la iti- 
d e i a  de lee r#osions i la activltnts aradbiq~a En eíecu: piñi ho manifea- 
ta un ia dselrracio aprovada pel Ple, d 21 de ateig de 1991: 

<mat aquam caopumdd (la que maste la -6 Wd&h amb uria oomUri6 de 
ueball aue naanix mmenmu dt cora les Unbwhats de I'ibti cataha\ can 

Dt fet, aquwta modifid6 estaiutpda d'indusid dels dos pnncipis @m- 
9encia orgpniea de &a dimsitat te&mM i k h c i a  de sessions i &i 
tats) h r i a  daesseS adoptnai no sols p s  le;, 'kceioas de l'lnstitut, sin6 tamM 
prr ies socieiats filials. per tal d'ñiíar mmginacions o susceptibititats. 



Amb I'adoprió de les mesures de tipus legal que ad han proposat, totes 
dles en el ~entit de recollir satisfactbrismnit i amb =tia L. rratitat dei va. 
lencib eom a pan integrant del catal& I'mdhnic i irmciMlal confljae valencih 
sobre la naturalesa de la llengua prbpia quedan8 wol! i hom podria abordar, 
amb nnedat i scnse distorsions acicdiqurs, la rccupcmcjó de 1% de la Um- 
gua catalana prbpia dels vakncians. 

Assoeiai6 Cultural Jaumr 1 
Valhicia, h b n  de 1991 

Prr.wiri&ici~ i4flnifesi lingiibtic 1992 de f'Associacid .laume 1 
d C'cnirc Comarcal I.leidai8 cl dio 10 de Desembre de 15191. 



Pere Ribera i Pinds (Barcelona) 

Ja en temps de la resistkncia antifeixista es tenia clar que la defensa de La 
integritat geogihfica i lingüktica de les terres de parla ca taha ,  conegu- 
des adés amb el n m  de PaSsos W m s ,  adés amb el nom de Catalunya, 
era un eix fonumental per a la plena rec~peració nacional del nostre 
poble. Perb va venir el perfode de la tmsicib i. amb eII, arribaren les 
rebaixes. Des del camp de les form tfCmbtiques compromeses amb la 
reforma es va oblidar, 1 f u  oaiida, qm la nació catalana era m6s gran 
que les quatre províncies a d m h k i t d w  espanyoles. Es va cedir terreny, 
de m e r a  volunklria, i sease masa e s f o ~ s ,  davant aqueus qui brama- 
ven contra la unitat lingtiistica i nacioaal del m t r e  poble Semblava que 
el fet de defensar allb que era v$lM i iancgociable & anys setanta, era 
m obstacle per a la recuperació nacional i Engtiísáíca i, es va optar per 
la politia de transigir davant uns phtejaunents liquidadors i genocides 
de la nostra nació i de la nostra ilenm Les forces compromeses, vara 
deixar el País Valenciai. les IUes Balami la Franja de Ponent abandonats 
a la swa sort. El plantejament qm oswen akshores per a justificgl la 
seva inbibició era d de la prudbncia i el de La pIuralitat del fet nacional 
catalai. Aixb ba servit perqub, quinzc anys després, en el pafs de lYAUcia 
de les meraveiles, ningú no pugui a f í í  ni negar res, perquk tot sigui 
relatiu. El fmit d'aquesta capit&ció =@a 4s la situació que patim 
ara. Heus aci qus parlem una Uengua de Uengües i vivim en un país de 



pasos, que els catalanoparlants som una mena de poliglotes de fet, sense 
ni adonar-nos-en, ja que parlem una Uengua catalana, que també pot 
ésser valenciana, xampurrejat i, segons alguns, balear; que son catalans, 
aragonesos, valencians, balears i, tots alhora espanyols i/o francesos. 
L'esquizofrenia 6s servida. 

Aixb que succeeix ara, ironies a banda, 6s el resultat de molts anys 
d'inhibició de les forces majoritiries en el6 problemes nacionals i lingiiis- 
tics. Atks el buit de propostes catalanes per a les periferies del país i 
considerant com a centre de la nostra comunitat nacional i lingüística el 
Principat de Catalunya, qualsevol proposta era bona Així s'ha deixat via 
lliure a qualswol plantejament secessionista, tant en el camp liigüistic 
com en el nacional, per irracional o pseudo-racional que se'ns presenti. 
De resultes d'aixb, alguna zones com el País Valencia es veuen sotmeses 
a una presi6 ideolbgica i lingiifstica afavorides de la desintegraci6 i 
I'atomització nacionai, sense cap mena de suport a les actituds de ferme- 
sa i dignitat que s'han expressat al sud de La Sénia. Les respostes del 
Principat han estar puntuals, distants i tardanes. Sempre han anat a 
remolc de la poiitica dels fets consumats, mentre que I'espanyolisrne i el 
blaverisme han estat semprea I'ofensiva i amb el temps al seu favor. Hem 
deixat que tot el País ValenciB, La Catalunya Nord i la Franja de Ponent 
esdevinguessin terres de frontera nacional i lingüística. Per sort i, aixb si, 
sense massa optimisme, ni grhcies a I'ajuda del centre, les Illes Balears 
gaudeixen d'una politica lingüística diferent. Aiií no es criminaütza el 
mot catala per a la liengua, ni gaudeixen de gaire fortuna els planteja- 
ments de secessió lingiiística. Pei que fa a La consciencia nacional ja 6s 
tota una altra cosa, pero, si més no, la batalia lingüística, pel que fa al 
nom de la [lengua, s'ha guanyat. 

Si el prock de substitució lingüística triomfa al País Valenciit, a la 
Catalunya Nord i a la Franja de Ponent, no ser& només d c i e s  a la 
política de genocidi cultural i nacional portada a terme pels estats espan- 
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,Mi fmwb, si& quetaaibé M haiuancontribait Cuna 
fás ailomenades polltfques nacional$ i lingiiistlques que s'han 
Prúicipat. I. perdudes les perlfeneq ia calguda del centr+ ts cosa de diw 
La membria Mstbri ens ho confirma: dnprés diAimansa, nomÉs S& " 
anys desp* va caure Barcelona i, un any mks tard, Maiiorca. Pot SU& ' 

que, amb la pnidbia que emfasitzen les nostresautoritats i institucloq , 

la nostni llengua COA, m- cetlts anys dtsprés, la mateixa sort que leB " 
mares institucions autoetones. 1 tot a¡& griides a una pmdkcia m ' 

massa sovint, disfresm d'optimisme i cofoisme. 



No b tan senzill.. . 
Francesc Gas& i Rafael Julid (Valencia) 

La vida d'un estudiant no és gens fui. Si hi afegim, a m& a mbs, als 
problemes habituals, d'altres purament politics, la situació s'embolicarh 
molt mes. Des del País Valencia estant, ens hem hagut d'acostumar a 
emprar tota mena de circumloquis per a anomenar la nostra lengua com 
cal: c a a .  Una conseqükncia d'aixb Cs la denominació tan sibil.lina que 
rep I'especialitat de filologia catalana a les Universitats valencianes: 
«Filología Hispánica, especialidad valenciano». 

Durant el curs academic 87/88, les conseleries de cultura dels Wsos 
Catalans, van awrdar I'homologació dels títols de catala de totes les 
Universitats nostrades Tot i que a les IUes Balears i al Principat l'acord 
va ser ratificat, la Conseleria de Cultura del País Valenciti mant6 La seua 
negativa a fer-ho. Tot és pendent, dona, d'una decisiá poíítica. Com 
veieu, canten els vots. Quan la situació era mbs favorable, acb no es va 
fer aoficialn. Ara uns t6rbols núvols amenacen la unitat lingüística del 
c a t d  des delmateix Ajuntament del «cap i casal» (quin cap i quin casal!) 
del País Valencia i, aixi, encara és m& difícil. 

És en aquesta situació on nosaltres, futurs filblegs de Ilengua catalana a 
Valencia, conscients del greuge que ens suposa no poder exercir liiure- 
ment allh on ens vinga de gust, hem decidit de mobilitzar-nos. 





CONCURS DE LLENGUA NACIONAL 

Joaquim Auladeli (Barcelona) 

MOs que les faltes d'ortografía i els calcs sindcties, que les persones que 
tenen una mica de toc de llengua noten en passar-hi, s6n danyoses Ics 
maneres de dir que provenen d'una catalanitzacid subrepticia &una 
dieció barbkica. 

Per a qui esa  familiaritzat tamM -i tots hi estem immergits- amb 
alguna altra ilengua. aquestes interfertncies s6n difícils de notar tot 
passant, pero deiin, aixb si, un regust, una sensació que alguna cosa no 
va, que no sona. Si s'acumulen en un discurs constitueim una remor de 
fons que em fa pensar «cm sembla que hi entenc quelcom, les parades 
en s6n catalanes -són al diccionari- perb aixb no 6s catalbi. 

Si la subvocalitzaci6, quan llegim o escoltem, bs com pasar-se les parau- 
les per la boca, aquests discursos són wm un fregailot, un mastegall que 
hem d'acabar per escopir, pesque ni hi ttobem sabor ni ens el podem 
empassar. La ilengua els rebutja. 

Als tftols dels articles de diari savint trobem frases que no s'entemen si 
no les restitufm a la seva formulació espanyola o anglesa. 1 als articles 
tambk 

Et convido a un joc: a veure que trobes en aguest article de l'«Avui» d'un 
diiluns d'una setmana passada. La solució 6s a la @@na 52. 
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Notída del concors de LLENGUA NACIONAL 

Tenim una carpeta plena de retaiis que ens han enviat els lectors per a 
«La Retaliada)). 

Ja hi ha quatre equips per a fer la lectura sistembtica de mediatges. Els 
lectors que s'hi vulguin incorporar, que escriguin a LLENGUA NACIO- 
NAL. 

'IB1 com vam dir, examinarem dos diaris, El «Diari de Barcelona)) i 
l'clAvui», dues revistes, uEl Triangle~ i «El Temps)) i dos programes 
budio: el d'en «Cuni» i el de notícies de «TV2» del dia 21 de gener de 
1992. 

Guardeu Icts publicacions, graveu els programes. Al número que ve 
informarem de la mama de I'analisi i vaioraci6 de la llengua usada en 
aquests mediatges. 

Solució de { a s  dlners del guardaagoUes» 

Faltes ortogrhfiques i altres menudkncies a banda, aiib que ens interesa 
és la frase «L9editorialista Uanp més fusta a la caldera)). Vaig llegir 
l'article, la meitat fet de citacions tradUides de I'espanyol, i en acabar 
tenia la sensaci6 d'una cosa ctstranya. El vaig tornar a llegir amb atenci6 
i vaig tmbar La pedreta a la sabata. L'article és farcit de metafores. 
comen$ant pel tito], arnb el m6n ferroviari coma referent. Hem d'acudir 
ai ltxic -diccionari- d'aqnest camp, perb tambt a I'enciclopMia. al 
conjunt de nocions, imatges i histbries que tenim els examinadors actuals 
de l'article i el que tenien I'autor i el seu públic destinatari. 



I Ja sé que 6s el que no em sonal La «fusta», pensant en c B $ I J B . m  
ombres interferides, no se m'hauria acudit mai. No m'kauria mM 
ufwta» siaó uiienw. 

Les caidues delstmis van -o anaven- amb Ilenya, quan no anaven amb 
earbó. Aixd pel que fa a h terminologiacamlaire. Pel que fa a la iiengua, 
a la meuibria tinc la frase <<afegir/posar/tirar (mes) llenya al focu per 
avivar una diswiid. fer-nepujar el to amb ROUS argtrments o amb &S 
abmndarnent expositiu. .» 

És evident que I'autor voiia encastar aquesta frase fe@ en el seu despkw 
gament metafbric carrilaire. Comk queli vasortir «fusta» per «llenya»? 
D~tiX~-me exposar la meva kipbtesi i digueu-me si I'encerto: en una 
pel~iícula els Oermans Marx fan anar un tren amb la fusta deis vagons 
com a Uenya -la situaci6 6s cbda i un punt grotesca, com la que vol 
reportar I'autor de I'article- i el del bisoti no para de cür, en la vedó  
vista per aquests verals, «Mammr &a» o uMah madera)). 

Entes. recordat i pensat en espanpol, jB mbem d'on surt que el periodista 
faci Uanwr (7) m& fusta a la c d & a  



En I'exemplar anterior de la nostra revista us comunichvem la pkrdua de 
Maria-Aurklia Capmany. Ara hem d'acomiadar-nos d'una de les nostres 
primeres escriptores de la post-guerra: Montserrat Roig. El seu record ha 
d'esperonar-nos d'aconseguir que el catala sigui una ilengua digna. 

Recordem dos articles seus: ~Arnadeu, no em toquis el pronom feble)) 
rebutjant l'operaci6 d'Amadeu Fabregat i «Vaig a Mallorca barco i hi 
torno en vaixell» defensant la genufnitat de la ilengua. 

Els wlencians volen la TVV en catala 

Segons una enquesta realitzada per la direcci6 general de PoUtica Lin- 
güística de la Generalitat Valenciana, la majona dels valencians que 
acostumen a veure la televisi6 valenciana preferirien que fos en cataU.De 
fet nom6s un 11% dels enquestats prefeririria que fos majoritiriament 
en espanyol. Les tesis d'Amadeu Fabregat s'ensorren: la majoria dels 
enquestats no estan d'acord ni amb la maniobra del director de la TVV 
de liquidar la preskncia del catalh a la TVV ni  amb el model de ilengua 
espanyoiitzador que hi vol imposar. 



EL VAIXELL 
DE LLENGUA NACIONAL 

- 29 d'octubrc Presentació de la revista LLENGUA NACIONAL, a 
I'Ateneu Barcelonhs. Cal esmentar que I'acte fou multitudinari. la qud 
cosa agreuja la significaci6 d'un fet: en foren ela grans absents les 
Institucions i els mitjans de comunicad6 de Barcelona. El Temps, El 
ñrnt i Caíalunya Mdio foren els iinies rnitjans de comu~cació que en 
feren esment. 
L'acte fou presentat per Josepmiquel Servid. Hi intervingueren Lluis 
Marquet, Jordi Sol6 i Camardons, Angeis Grau i Maria-Lluisa Pazos. 
L'Honorable Heribert Barrera el va cloure. 

- 5 de novembre: Maria-Llulsa Pazos i Lluis Marquet, presidenta i cap 
¿ie redacci6, nspeetivament, de la revista, s6n rebuts per V i n c  Villatoro 
i Ricard Fité, director adjunt i cap d'edició, respectivameni de I'Avui, els 
quals, a t b  el seu inte& perla s6n convidats a wl.laborar-hi. Eb 
dignes representants de 1'Awi es comprometen a difondm-la. Pero, 
davant el retard que experimenta I'aparició de qualsevol esment de la 
revista LLENGUA NACIONAL a I'Avui, p r o p e m  formalment que el 
diari es digui d'ara endavant ccAbans d'ahirw. No obstant airb, volem 
agrair ja els futurs comentaris (en- que apsreguin d'aqui un pare11 o 
tres d'anys). 

- 11 de novembre: Té Uoc la presentacib de I'Associació i la revista 
LLENGUA NACIONAL a Cassh de la Selva, en el marc de les Jornades 
de Criltura Popular Pompeu Fabra. Hi intervenen: M.L. Pazos, L. Mar- 



quet i J.Sol6. Cal fer esment que LLENGUA NACIONAL s'havia enca- 
rregat de preparar el material per a I'exposició- homenatge «Vida i obra 
de Pompeu Fabra~. 

Presentació de I'Associació i la revista «Llengua Nacional» a Cassa de la Selva. 

- 22 de novernbre: En el marc d'un seminari de sociolingüística per a 
professors de catalil de Menorca, es convoca una roda de premsa de 
presentació de 1'Associació i de la revista a Ciutadella (Menorca). Pre- 
senta I'acte Francesc Florit, de I'fnstitut menorqui Q'Estudis, bi intervk 
Jordi Sol6 i Camardons. Els diaris locals UItima Hora i Menorca Diario 
insular hi assisteixen. 



- 2 de desembre: En Ia iI nobada de socioliiguistes catalana ar@t- 
zada pei Departament de Política Lingúlstica de la Generalitat de Cm- - 
lunya i L'Institut de S o d o ~ s t i c a  Catalana, J. Sol6 i Camanlons va , 
presentar la wmunicació: «El müiuintisme iingustíc: de la defensa de bi 
llengua a la Llengua Nacional», on es feia una aniiüsi crítica del d k w  
i I'accib en defensa de la llengna realitzats els darrers mys i es proposava 
1'Associaci6 LLENGUA NACIONAL coma organitzaci6 cívica de Uuüa 
per la Ilengua, apartid'ita i amb voluntat majoriada. 

Presentacid de I'Assoeiació i la revista uLlengua Nsuonaln a Alcanar. 

- 6 de desembre: Te lloc la presentaci6 de I'Associacib i de la revista a 
Alcanar, amb assisttncia dels representants de I'Ajuntament, organitza- 
dors de l'acte. Hi intervenen: Pere Ribera, LLds Marquet i Maria-Lluisa 
Pazos, presentats per Joan Fibla, delegat de LLENGUA NACIONAL al 
Priorat. 



- 10 de desembre: L' Associació Jaume 1, de Valencia, presenta pública- 
ment el seumanifest lingüístic en una roda de premsaal Centre Comarcal 
Lleidati, de Barcelona. LLENGUA NACIONAL, present a I'acte, s'ad- 
hereix públicament al manifest i se solidaritza amb les seves peticions. 

- 14 de desembre: Te iioc la reunió de professors d'Instituts de Batxi- 
iierat que havia estat convocada al Centre Comarcal Lleidath. Es crea 
una nova secció de l'Associaci6, la Secció d'Ensenyament, el cap de la 
qual 6s Pere Ribera. L'Associació LLENGUA NACIONAL compta ja 
amb tres seccions actives: 1 ') Seccióde Lingüística; 2a) Secció d'Extensi6 
d'ús; 3') Secció d'Ensenyament. 
La Secció d'Ensenyament decideix de convocar una reunió general pera 
tots els ensenyants de Catalunya el dia 11 de gener de 1992. Aquesta 
reunió s'anunciah als mitjans de comunicaci6. 

- 25 de desembre: L'Associació LLENGUA NACIONAL us desitja un 
BON NADAL i un feüc -i no «light»- 1992. 
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