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Poques vegades hem trobat 
un títol amb un subtítol 
tan clarifi cador. Miquel 

Àngel Pradilla té un seguit 
d’avantatges personals que li 
permeten d’endinsar-se en la de-
riva lingüística –en la qual el 
País Valencià catalanoparlant 
navega– d’ençà de l’arribada al 
poder dels conservadors espa-
nyols l’any 1995. 

Vet aquí una introducció i 
cinc articles amb una datació 
precisa entre el 2005 i el 2006. 
El resultat és un foto-fi nish acu-
rat. Nadiu de Rossell (Baix Ma-
estrat), professor a la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona i 

membre de la Secció Filològica 
del IEC, el Dr. Pradilla fi ca el dit 
en la polpa més tendra dels qui 
transiten al voltant d’un dels dos 
palaus de la Generalitat: el de 
València vist per qui –tot i ser un 
mica lluny– es veu doblement 
afectat. Ens hi afegim.

L’autor ens recorda un fet di-
alectològic fonamental: «[...] la 
continuïtat lingüística sense es-
tridències de les comarques del 
nord valencià [...] amb tota la 
franja occidental de Catalunya 
[...].» El que ens hauria agradat 
és ser l’autor d’aquesta afi rmació 
seva: «en la nostra opinió ens 
trobem amb un escull que té una 
base estrictament nominalista 
però que mostra una gran efecti-
vitat referencial: l’etiqueta “va-
lencià” com a designació de la 
llengua a tot el territori comuni-
tari». Des de l’extrem sud fem 
nostre el discurs. Els qui es la-
menten del paper excessiu de 
Barcelona d’ençà de 1830 –han 
passat gairebé dos segles– me-
nystenen ara la varietat interna 
del català al País Valencià amb 
un continuum no tan sols occi-
dental al terç nord sinó que re-
prèn amb una forta barreja d’ele-
ments occidentals i orientals en 
gairebé tot el terç sud. L’autor ens 
descriu l’autonomisme incipient 
de l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua (AVL) enfront de l’uni-
tarisme de l’Institut Interuniver-
sitari de Filologia Valenciana 
(IIFV) per a concloure coses com 
ara que «amb la proposta unita-
rista, l’activació de la funció de 
prestigi sembla garantida». Des 
de l’activisme militant i doble-
ment perifèric –durant més d’una 

generació– tornem a estar-hi 
d’acord, la qual cosa ens passa 
molt sovint al llarg del llibre.

Pel que fa a la sociolingüís-
tica, voldria subratllar, però, al-
guna mancança metodològica 
que invalida qualsevol anàlisi de 
l’evolució demolingüística al 
País Valencià, especialment pel 
que fa a València i Alacant. 
Compartim, a estones, el pessi-
misme moderat de qui denuncia 
la situació crítica del valencià, 
que no és altra que la situació 
crítica del català d’ençà de la 
darrera allau migratòria cíclica. 
Afegim-hi, alhora, que les urnes 
són la millor prova d’un sistema 
immunològic valencià d’una fe-
blesa crònica. El que no podem 
certifi car és un estat d’anèmia 
–malgrat tenir una mala salut de 
ferro– en rodalies encara d’una 
vitalitat envejable. Els compor-
taments lingüístics de gran part 
de les zones de l’extrem sud o 
dels voltants de València han de 
ser comparats amb el que passa 
en les altres poblacions de mida 
semblant en el territori política-
ment dintre l’Estat espanyol. 
L’estadística autonomista ho ai-
gualeix tot per tal de camufl ar el 
que passa terme endins de la 
gran ciutat. Al capdavall, la ciu-
tat mitjana més al sud, amb una 
vitalitat ambiental del català re-
marcable (amb més de 30.000 
h), fa segles que és Crevillent, i 
tothom hauria de saber que l’evo-
lució en ciutats com Elx o 
Castelló és més encoratjadora. 

L’autor, amb gal la rdia 
intel·lectual, diu: «[...] la utilit-
zació que fa Colomina del con-
cepte de correcció [...] ens sem-

bla del tot desafortunada.» I hem 
de fer algun retret benigne quan 
observem algun florentinisme 
benentès: «No voldríem acabar, 
però, sense fer avinent al lector 
una certa sensació d’incomoditat 
davant la visió taxonòmica que 
hem propiciat en les línies pre-
cedents [...], dues opcions que 
[...] estan més pròximes del que 
el nostre discurs matisat pot fer 
pensar.» Ara bé, malgrat això, 
cada dia que passa –i han passat 
més de tres anys d’ençà de l’es-
criptura d’aquests articles– ens 
demostra que som davant estra-
tègies polítiques i no estricta-
ment lingüístiques que s’escuden 
en un populisme fet a mesura 
d’alguns. La batussa, malaura-
dament, és ara de portes endins 
i l’espai no ens permet de mati-
sar-ho més. Als de la meva ge-
neració no ens agradava gaire 
una València dividida entre 
gibel·lins i güelfs, però sabíem 
bé a què jugava cada bàndol. 
Tanmateix, ens entristeix haver 
de comprovar com una vegada 
els güelfs vam derrotar els gibel-
lins –en un gran pacte d’Estat 
amb el vist-i-plau del poder a 
Catalunya–, vam començar a 
lluitar entre nosaltres els valen-
cians. La cosa ja fou així a Flo-
rència i ho deixarem córrer. 
Això sí, som davant un llibre de 
lectura imprescindible per als 
qui volem conèixer millor la si-
tuació valenciana de la primeria 
del segle xxi. u
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Aquest llibre és una paràfrasi magnifi cada del text bíblic, 
escrita amb una prosa riquíssima i exuberant, amb nom-
brosos fragments assonantats, que es pot considerar una 
obra singular i excepcional, que no deixarà de sorprendre 
i d’entusiasmar el lector.

El podeu trobar, pel preu de 6 , al Centre Sant Pere Apòstol, tots els dies 
de sis a nou del vespre (C. Sant Pere més Alt, 25 – Barcelona). Demaneu pel 
senyor Rafael.


