
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. 


