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D’acord amb la importància que té
per al conjunt de la llengua catalana, la
revista LLENGUA NACIONAL s’ha afanyat a
publicar articles sobre l’Acadèmia Va -
len ciana de la Llengua. Tanmateix, les
dues opinions publicades en els dos
números anteriors no són tan objecti-
ves i pertinents com convenia als lec-
tors de les Illes Balears i de Catalunya
per a fer-se una opinió ben fonamen-
tada sobre la institució esmentada. Ben
mirat, les dues opinions publicades
comparteixen tres característiques. En
primer lloc, no expressen fets indispen-
sables per a poder valorar la llei de cre-
ació d’eixa institució. En segon lloc, els
lectors tendeixen a deduir que el res-
ponsable exclusiu de la marginació del
valencianisme és la dreta espanyola,
cosa que, a més de no ser certa, afavo-
reix la subordinació del nacionalisme
valencià a l’esquerra espanyola. Final-
ment, hom té poc en compte que el
valencianisme només avançarà si inci-
deix en el carrer, per la qual cosa hem
d’aprendre a parlar d’una manera tal,
que no solament siga informativa (i for-
mativa) per als qui ja estan convençuts,
sinó també per als altres: per als qui
estan desconcertats, indiferents o, sim-
plement, els tenim en contra. De fet,
els dos articles al·ludits no solament
tenen absències bàsiques, sinó també
presències lamentables, les quals van
des d’afirmacions no certes fins a com-
portaments més pròxims a la demagò-
gia que a l’actuació racional. En aquest
article, em limitaré a una exposició posi-
tiva i, si els autors que m’han precedit
volen que entrem en debat, faré, en
uns altres escrits, una anàlisi de les
seues opinions i afirmacions.

Començarem pel principi, que és el
final de la dictadura del general
Franco. Quan el poble valencià anava
a recuperar la possibilitat d’autogover-
nar-se, els tres partits polítics es -
panyols que varen elaborar l’actual
Estatut d’Autonomia (el precursor del
PP, el PSOE i l’ànima de l’actual Esquer -
ra Unida, el Partit Comunista) varen
tractar el valencià de la pitjor manera

possible: silenciant que els parlars
valencians, els balears i els catalans
formen part de la mateixa llengua. En
efecte, ni en l’Estatut d’Autonomia
(1983) ni en la Llei d’Ús del Valencià
(1983) no hi ha cap referència a l’àm-
bit lingüístic de què el valencià forma
part. A més de separar el valencià dels
altres parlars germans, els dos partits
polítics que han governat fins ara en la
Generalitat Valenciana encara varen
fer una cosa més negativa: no reco-
néixer cap institució valenciana que
tinguera poder legislatiu sobre la nor-
mativa lingüística valenciana. Vet ací,
doncs, que callaven davant la unitat
de la llengua i, damunt, possibilitaven
que qualsevol entitat po guera escriure
el valencià com volguera. De fet, eixa
és la situació que ha permés a diver-
ses institucions públiques vulnerar el
valencià culte que ha anat elaborant-
se a partir de Teodor Llorente (que és
l’autor valencià més important de la
Renaixença).

Paral·lel a eixe procés legal oprobiós
contra el valencià, hi ha hagut un pro-
cés popular: amb la participació activa
de la dreta espanyola i el consentiment
de l’esquerra centralista, hom va pro-
moure l’expansió del blaverisme per fer
creure al poble valencià que els nacio-
nalistes valencians dels seixanta i els
setanta seríem uns renegats (concreta-

ment, uns «catalanistes»). Convé reco-
néixer que la maniobra, a més de tin-
dre èxit social, també deu ser un dels
factors que han fet desaparéixer pràc-
ticament les iniciatives populars a favor
de l’ús de la llengua. Com ara, és simp-
tomàtic que, a pesar de la política cas-
tellanitzadora del PP, no hi hagen ini-
ciatives populars contra accions
específiques, com per exemple la desa-
parició del valencià de les campanyes
publicitàries del metro de la ciutat de
València. Vet ací una visió esquemàtica
dels anys vuitanta: dins la legalitat
valenciana recuperada, l’esquerra i la
dreta centralistes varen separar el
valencià del seu marc lingüístic natural;
i, en el carrer, hom impulsà un movi-
ment popular que neutralitzara el
nacionalisme valencià, el qual, inex-
pert, va caure en el parany. Davant
d’eixa situació, el valencianisme va re -
tro cedir en la política i es va centrar en
l’ensenyament i en l’acció cultural, on
ha aconseguit èxits importants (com
ara l’Escola Valenciana i el Sindicat de
Treballadors de l’Ensenyament –que ha
esdevingut hegemònic–, més les orga-
nitzacions culturals, que són abundo-
ses en les comarques centrals).

Vint anys després, les converses per
a crear l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua han aconseguit diversos objec-
tius, sobretot que la llei de creació de
l’Acadèmia haja reconegut la unitat lin-
güística i que haja acceptat que la
denominació de valencià no és l’única
que té la llengua pròpia del poble
valencià. Pel que fa a la unitat lingüís-
tica, el preàmbul de la llei afirma que
el valencià «forma part del sistema lin-
güístic que els corresponents Estatuts
d’Autonomia dels territoris hispànics
de l’antiga Corona d’Aragó reconeixen
com a llengua pròpia». Com que els
únics territoris de la Corona d’Aragó
que són hispànics, que tenen Estatut
d’Autonomia i que reconeixen una
llengua pròpia són les Illes Balears, el
País Valencià i Catalunya, haurem de
concloure que el valencià forma part
del sistema lingüístic que ocupa els
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territoris esmentats. Quant al nom de
la llengua, la llei dictamina que la
denominació de valencià no té «caràc-
ter excloent», i els altres noms (que
han d’estar «avalats per la tradició
històrica valenciana, l’ús popular o la
legalitat vigent») «no són ni han de ser
objecte de qüestionament o polè-
mica». Hom ha argumentat que els
fragments anteriors no tindrien valor,
ja que el preàmbul d’una llei no forma
part, en rigor, de la llei. Tanmateix, en
aquest cas hi ha un article (el quart)
que incorpora el preàmbul a la llei: «Els
principis i criteris que han d’inspirar
l’actuació de l’Acadèmia són els que es
desprenen del dictamen aprovat pel
Consell Valencià de Cultura el 13 de
juliol de 1998 i que figura en el preàm-
bul d’esta llei.»

Pel que fa a la naturalesa de la nor-
mativa lingüística valenciana, dins els
«principis i criteris que han d’inspirar
l’actuació de l’Acadèmia» hi han els
fragments següents: «Les anomena-
des Normes de Castelló són un fet
històric que constituïren i constituïxen
un consens necessari. El Consell Va -
lencià de Cultura reivindica l’esperit de
l’acord que les féu possibles l’any 32 i
entén que eixes normes han sigut el
punt de partida, compartit pels valen-
cians, per a la normativació consoli-
dada de la nostra llengua pròpia.»
Aquesta «normativació consolidada»
«és un patrimoni lingüístic a preservar
i a enriquir per» l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua, l’acció de la qual
també s’ha de basar «en la tradició
lexicogràfica i literària i la realitat lin -
güística genuïna valenciana».

Finalment, el dictamen del Consell
Valencià de Cultura conté moltes ob -
servacions importants sobre la situació
sociolingüística del valencià, de tal
manera que no seria gens exagerat dir
que les subscriuria qualsevol naciona-
lista valencià. Ocupen un parell de
pàgines i ací només en puc reproduir
un fragment: «Quant a l’ús popular, no
sembla que assistim a cap tipus de
represa i continuem en una situació de
desafecció lingüística, amb un empo-
briment i una castellanització de la
parla quotidiana francament alar-
mants. Però és evident que una situa-
ció com esta no pot romandre estable
molt de temps, de manera que o s’a-
conseguix que el valencià recupere el
nivell d’ús popular que no hauria d’ha-
ver perdut mai o fins i tot la seua mera
preservació deixarà de ser possible.»

Davant les absències importants
que ompli la llei de creació de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, és com-
prensible que no pocs intel·lectuals
valencians (com ara l’ex-rector Ramon
Lapiedra) hagen sigut partidaris de
crear la institució, opinió que compar-
tíem una part dels professors dels
Departaments de Filologia Catalana de
les universitats valencianes, així com
també el Bloc Nacionalista Valencià,
que és l’únic partit polític que ha
aguantat el setge duríssim que ha patit
el valencianisme sense parar de créixer
per les bases (en les cinc eleccions
municipals a què s’ha presentat, ha tret
respectivament 30, 60, 90, 150 i 220
regidors). 

Ara bé, entre la promulgació de la
llei i el nomenament dels acadèmics
han passat tres anys, probablement
perquè els fonaments de la llei dificul-
taran l’ús polític de la llengua, que tant
de mal ha fet al valencià en els darrers
vint anys. És cert que la formació aca -
dèmica dels membres no sempre s’a-
justa a la disposició transitòria primera
de la llei. També és veritat, però, que
els quatre acadèmics no universitaris
que ha designat el PSPV-PSOE, a més de
treballar en la didàctica de la llengua,
són valencians molt compromesos per
la recuperació dels valencians com a
poble. Compromesos i, també, fidels. I,
en conseqüència, fiables. Ben mirat, la
formació dita «acadèmica» és poc efi-
caç si no va acompanyada del compro-
mís social. Per la banda del PP, la seua
acció ha tingut dos efectes positius per
al valencianisme: deixar el secessionisme
en minoria i, especialment, haver triat el
sector més dialogant. 

En eixa situació, l’Acadèmia Valen-

ciana de la Llengua pot portar a la
pràctica la llei que l’ha creada, cosa
que implica que el valencià culte dels
nostres dies ha de ser reconegut com
el valencià normatiu (amb tots els afe-
gits o modificacions que els acadèmics
valencians raonen). Ara bé, és neces-
sari que l’operació anterior es faça
mirant cap a l’objectiu de fer desapa-
réixer els enfrontaments viscerals entre
els valencians a causa de l’oposició
negativa «blaverisme/catalanis me».
Una conseqüència d’eixe camí erroni
deu ser el fet següent: el 18% dels
valencians que usa inconscientment el
valencià en qualsevol registre lingüís-
tic no es posa al costat del 18% que
té llealtat lingüística, sinó al costat
dels qui s’han assimilat al castellà (que
són cap al 36%). Vet ací com ho
explica el sociòleg Rafael Castelló: «El
conflicte lingüístic es trasllada, ja que
l’enfrontament no es produeix entre
assimilació [al castellà] i lleialtat [al
valencià], sinó entre subvaloració [del
valencià] i lleialtat. En definitiva, és un
conflicte entre els usuaris de la llen-
gua […]. Un conflicte que, paradoxal-
ment, deixa al marge els no usuaris de
la llengua.»

Resulta, per tant, que l’enfronta-
ment «blaverisme/catalanisme» afavo-
reix la castellanització del poble valencià
i dificulta que qualle el va     len cianisme
(tant el social com el polític), per la qual
cosa és nefasta per a la recuperació del
poble valencià. I bé, per mitjà del dià-
leg i del raonament, els acadèmics
valencians han de procurar coordinar-
se i arribar a una integració, procés que
hauria de culminar en una normativa
lingüística valenciana clara i neta.
Podem dir, per tant, que l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua té encoma-
nada una funció concreta en un objec-
tiu de tot el valencianisme: substituir
una oposició fictícia («valencià/català»)
per la real: o revalencianització i mo -
dernització de la societat valenciana, o
continuació de la castellanització i la
dependència davant de Madrid fins a
la mort del poble valencià.

Així ho han entés diversos dels
acadèmics universitaris, com ara el
mallorquí Albert Hauf, el qual ha parlat
en el periòdic Levante de «una possible
i necessària concòrdia entre germans»
(18-09-01). També l’acadèmic (i direc-
tor de l’Institut Interuniversitari de Filo-
logia Valenciana) Rafael Alemany ha fet
declaracions en eixa direcció: «Ara, si
no fem coses rares ni els uns ni els
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altres, i tenim una mica de sentit comú,
prestarem un gran servei i aconsegui-
rem que el valencià en poques genera-
cions deixe de ser un problema per a
passar a ser una cosa normal i corrent,
i que ocupe el lloc que li toca en la
societat» (El País, 21-09-01). 

La veritat és que Hauf i Alemany
són dos dels membres bàsics per al
futur de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, ja que entre les virtuts del seu
comportament hi ha la següent: quan
el partit que governa en la Generalitat
té una actuació que va contra els inte-
ressos del valencià, la descriuen d’una
manera tal, que els governants poden
acceptar les deficiències de la seua

actuació sense humiliació i sense veu-
re’s derrotats. Ben mirat, eixa és justa-
ment la frontera que separa l’actuació
valenciana desitjable i els comporta-
ments partidistes. En efecte, si mos-
trem d’una manera humiliant l’actua-
ció del partit que governa, dificultarem
(o impedirem) que el partit que ha
errat rectifique la seua actuació contrà-
ria a la societat valenciana. Vet ací de
quina manera, en compte d’afavorir la
recuperació del valencià, la perjudi-
quem. Al capdavall, els acadèmics
valencians han de procurar actuar d’a-
cord amb l’obligació que tenen, que
no és, òbviament, comportar-se se -
gons els interessos del partit que els ha
elegit, sinó d’acord amb els interessos
del conjunt del poble valencià.

En el moment de redactar aquest
article (a primeries de novembre del
2001), encara s’han produït poques
accions, però totes són positives. Com
ara, Xavier Casp i Artur Ahuir (que
també són membres de l’Acadèmia de
Cultura Valenciana) varen fer la pri-
mera convocatòria de l’Acadèmia Va -
len ciana de la Llengua usant el valen-
cià de la llei de creació de l’Acadèmia.

En el mes d’octubre, els acadè-
mics valencians no solament
s’enfrontaren a la bomba d’ex-
cloure els autors de les Illes
Balears i de Catalunya en l’es-
tudi del valencià, sinó que la
varen desactivar molt bé, ja
que, seguint el camí que hem
descrit parlant de Hauf i d’Ale-
many, varen demanar que el
govern valencià tractara la lite-
ratura en valencià igual que la
literatura en castellà «pel que fa
a la qualitat literària i l’àmbit de
la llengua» (16-10-81). Aquesta
afirmació té unes implicacions
ben clares, no debades els
acadèmics valencians apel·len,
per a fonamentar «l’àmbit de la
llengua», a l’article 4, la im -
portància del qual els lectors ja
coneixen. De més a més, l’a-
cord es va assolir per unanimi-
tat. El mateix dia, els acadèmics
valencians donaren (també per
unanimitat) el suport que la
Diputació d’Alacant els havia
demanat per a concedir una
medalla a l’escriptor i gramàtic
Enric Valor, el nom del qual el PP
va llevar fa molt pocs anys de
l’institut de Castalla, d’on era
Valor. Finalment, a darreries del
mes d’octubre el degà de la
catedral de València Ramon
Arnau (que és el representant
oficiós de l’Església en l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, i
membre també de l’Acadèmia
Valenciana de Cultura) ex pres -
sava que la seua il·lusió més
gran era presentar un ritual en
valencià en totes les esglésies
valencianes, el qual ha d’usar
un lèxic adequat, com ara
«església, amb o nosaltres; no
mosatros, iglésia o ab» (El País, 31-10-
01). Em pense que no cal remarcar ací
la importància simbòlica que tenen les
formes nosaltres i amb.

Voldria cloure aquestes reflexions
amb un final caut però optimista. Can-
viar els aspectes negatius d’una socie-
tat no és mai fàcil. Tanmateix, el valen-
cià es troba actualment en una
con       juntura en què hi han hagut canvis
socials, polítics i jurídics importants, i
té no poques coses a favor, tant des
del punt de vista legal com des del
punt de vista humà. Si els acadèmics
valencians actuen com necessita el
poble valencià, i si els corrents valen-

cianistes de qualsevol color acaben de
substituir les capelletes i els extremis-
mes (que són dos fenòmens units) per
la reflexió serena i intel·ligent i l’actua-
ció coordinada i unitària (que són ca -
racterístiques dels moviments socials
madurs), en els pròxims anys es po -
drien produir avanços importants en la
recuperació del poble valencià.u

Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 11

tr ibuna

Nota: El contingut d’aquest article és bàsicament
una reproducció de la secció 6.4 de la segona
edició de El valencià del futur (Benicarló, Alam-
bor, 2002), per bé que eliminant les notes,
alguna citació i les referències bibliogràfiques.
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