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El dia 28 de maig de 1995 el Partit
Popular va guanyar les eleccions al País
Valencià. A partir d’aquesta victòria va
anar treballant, sistemàticament, per
destruir la feble política lingüística en
favor del valencià promoguda pel
govern socialista. Un any més tard ja
havia trencat l’únic lligam que reconei-
xia, explícitament, la unitat de la llen-
gua, i va acabar derogant els articles
que convalidaven els diplomes de la
Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià amb els de la Junta Per-
mament de Català. 

Al País Valencià, doncs, des de
1996 no es reconeixen les titulacions
de català emeses en qualsevol altre
indret dels Països Catalans, ni les de les
escoles oficials d’idiomes de l’Estat
espanyol, ni les titulacions que, no cal
dir-ho, atorguen les universitats euro-
pees i americanes; perquè el català, per
al govern Zaplana, és un idioma dife-
rent del valencià, i el valencià només es

pot aprendre i estudiar a les tres pro-
víncies del País Valencià. D’aquesta
manera han volgut reduir l’àmbit lin-
güístic de la llengua i convertir el valen-
cià/català en un idioma d’estar per
casa, és a dir, han fet un pas més cap a
la destrucció de la llengua. 

Des del triomf popular, doncs, la
política lingüística del Govern valencià
ha consistit a allunyar-se, com més
millor, del català; arran d’això el quali-
ficatiu «català», sobretot aplicat a la
llengua, però no solament a la llengua,
ha acabat essent rebutjat per molts
ciutadans del País Valencià. I els mes-
tres, escriptors i periodistes que fan
servir termes sospitosos de catalanitat

han estat apartats i perseguits des de
l’administració valenciana.

Per tal de plantar cara a la situació,
el 29 de maig de l’any 1996, a la seu
de l’Institut d’Estudis Catalans se
celebrà un acte acadèmic pel reconei-
xement de la unitat de la llengua. En
aquest acte hi van intervenir Giuseppe
Tavani, catedràtic de la Universitat de
la Sapienza de Roma, José Antonio
Pascual, catedràtic de la Universitat de
Salamanca; el president de l’Institut
d’Estudis Catalans, Manuel Castellet,
i els rectors de les universitats que
constitueixen l’Institut Joan Lluís
Vives. S’hi va demanar al govern de
l’Estat i als de Catalunya, les Illes Bale-
ars i el País Valencià que fessin un
reconeixement públic de la unitat lin-
güística del català, per establir siste-
mes de col·laboració coherents i coor-
dinar tots els processos de
normalització lingüística engegats per
les diverses administracions.

El Partit Popular va frenar aquesta
proposta i va mirar d’imposar les tesis
en contra de la unitat lingüística. El
pas següent fou proposar i promoure
la creació de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua, entitat totalment inne-
cessària perquè l’Institut d’Estudis
Catalans, des de fa temps, acomplint
el Reial Decret de creació, s’ocupa de
la normativa lingüística. El IEC ja fa
temps que ha acceptat la doble deno-
minació català-valencià i ha incorpo-

rat al corpus de la llengua les especi-
ficitats valencianes. 

La Llei de creació de l’AVL de l’any
1998 no recull la unitat de la llengua
catalana, ni tampoc preveu de man-
tenir cap mena de relació amb el IEC.
A més, depèn d’unes quotes de repre-
sentació política; per tant, no cal acre-
ditar mèrits professionals ni científics
per a ser acadèmic. Sembla que l’ú-
nica finalitat sigui crear dues entitats
diferents i sense contacte per norma-
tivitzar dues llengües diferents: català
i valencià. Des que va sortir aquesta
llei, l’administració valenciana sub-
venciona llibres de text i publicacions
que s’allunyen de l’estàndard que els
escriptors i els mitjans de comunicació
havien consolidat.

De fet, només cal mirar la poca o
nul·la presència del valencià en la pro-
gramació dels mitjans de comunicació
públics, o l’argument vergonyós de la
presidenta de les Corts valencianes,

que va justificar la negació a pro-
moure el valencià perquè va dir que
provoca «rebuig social». És lícit de
pensar, doncs, que la lingüística té
poc a veure amb aquesta acadèmia i
que la seva creació respon a necessi-
tats polítiques amb l’objectiu de frag-
mentar la unitat del català.

Vista aquesta situació, l’any 1999,
a la ciutat de València, els represen-
tants de l’Institut d’Estudis Catalans,
de la Real Academia Galega i d’Eus-
kaltzaindia van sol·licitar a les instàn-
cies polítiques –autonòmiques, esta-
tals i europees– que prenguessin les
mesures necessàries per al reconeixe-
ment de la competència i de l’autori-
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tat de les seves entitats en matèria lin-
güística, a fi de superar les divisions
polítiques i administratives. Van dema-
nar també la creació d’un marc jurídic
que garanteixi, internacionalment, el
reconeixement ple en condicions d’i-
gualtat amb altres llengües oficials
d’Estat. En aquest sentit cal recordar
que la Constitució espanyola només

protegeix l’espanyol i estableix una asi-
metria entre aquest i les altres llengües
de l’Estat, perquè tots els ciutadans de
l’Estat tenen l’obligació de saber l’es-
panyol; en canvi, no hi ha aquesta
obligatorietat per a cap de les altres
llengües. També es va demanar l’ad-
hesió dels estats i dels organismes
internacionals a la Declaració Universal
de Drets Lingüístics, com a garantia de
respecte a les comunitats lingüístiques
i als drets dels ciutadans. 

Era evident que la tria dels mem-
bres de l’Acadèmia havia de ser con-
flictiva, perquè no hi ha arguments
polítics contra arguments científics evi-
dents. L’Institut d’Estudis Catalans, el
Govern de la Generalitat de Catalunya
i la majoria dels mitjans de comunica-
ció van considerar un triomf que la
majoria d’acadèmics fossin favorables
a la unitat lingüística, i van justificar el
suport a l’Acadèmia considerant-la un
mal menor, un tràmit necessari per a
fer callar els secessionistes. És a dir, que
encara haurem d’estar agraïts al
govern Zaplana per haver iniciat el
genocidi cultural del valencià, i per
haver-lo refermat amb la recent prohi-
bició d’incloure autors catalans en els
llibres de llengua i literatura valencia-

nes. D’aquesta manera la provincianit-
zació i la fragmentació iniciades l’any
1996 continua i empitjora. 

Ara és hora de veure quins són els
acadèmics favorables a la unitat lin -
güística; ara és hora de comprovar si
l’Acadèmia és un mal menor i un pur
tràmit per a fer callar els secessionistes,
tot i que fins ara només ha servit per a
legitimar aquesta barbaritat del govern
Zaplana, perquè cap il·lustre acadèmic
no s’hi ha pronunciat en contra.

Amb la llengua no podem ser
ambigus ni ens podem permetre dub-
tes. Ens hi juguem el futur. Tota llen-
gua necessita accions polítiques que li
donin suport, i en el cas d’una llen-
gua com la nostra, fragmentada polí-
ticament i culturalment, aquestes
accions han de ser decidides, unitàries

i eficaces. La divisió d’una llengua és
el preàmbul de la seva desaparició.
Per això el català i les altres llengües
de l’Estat han de tenir, al territori on
són oficials, el mateix reconeixement
que la Constitució espanyola atorga al
castellà. I el IEC ha d’actuar d’acord
amb el reconeixement i l’autoritat que
el Reial Decret 3118/1976 li atorga.
No pot ser que prevalguin els interes-
sos polítics per sobre dels criteris cien-
tífics i de la realitat social i cultural.
Què dirien la Real Academia de la
Lengua Española i el govern espanyol
si els proposessin de crear l’Academia
Andaluza de la Lengua o l’Academia
Extremeña de la Lengua? I si a més en
aquests dos territoris només s’hi
poguessin estudiar autors andalusos o
extremenys?u
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Ara com ara, cap
acadèmic no ha
plantat cara a la
prohibició d’in-
cloure autors

catalans en els lli-
bres de llengua

El Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, pel qual s’atorga reco-
neixement oficial a l’Institut d’Estudis Catalans disposa, literalment:

— Article 1. S’atorga reconeixement oficial a l’Institut d’Es-
tudis Catalans, corporació acadèmica, científica i cultural, l’àm-
bit d’actuació de la qual s’estén a les terres de llengua i cultura
catalanes.
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