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DES DELS PRECEDENTS en els anys trenta, amb una
clara intenció unificadora; des de l’esforç per difon-
dre les Normes del 32 del mestre Carles Salvador,

esforç convertit en «lliçó» i «cursos de llengua»; amb la
humil contribució a la difusió de la literatura en català
de l’Editorial Torre; des del primer Institut de Filologia
Valenciana de Manuel Sanchis Guarner fins a la interven-
ció fonamental i compromesa de la Universitat, tot prepa-
rant ensenyants; des de les assemblees unitàries en la
Transició, que impregnaren l’esperit d’aquest Sindicat, de
compromís per la llengua i amb la llengua; des de la
Norma, única i escassa, insuficient i confusa de l’Estatut
del 1982,  fins a la creació  de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, que es declara hereva de l’esforç unificador... han
passat 75 anys de vida en una societat que va creure en
la República, i després va perdre una guerra i l’oportuni-
tat de fer una autèntica transició cap a la modernitat. Una
societat que va patir una dictadura i va lluitar per una
democràcia que encara estem construint. Només la volun-
tat ens va moure en el passat i va aconseguir que es trans-
formés la realitat. Ho explica Enric Valor, en el seu discurs
d’investidura com a doctor honoris causa de la Universitat
d’Alacant: l’any 1932 «el panorama era desolador» i, tot i
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així, sorgí la norma, de la voluntat. I ens empaità, i una
eina, aparentment tan mínima, ens va fer avançar, segueix
dient Valor: «Les Normes havien obert el camí».

Ara, 75 anys més tard, amb un ampli ventall de volun-
tats recordant les Normes, compartim les paraules de la
junta de personal docent de Castelló* per tal de «refermar
el compromís d’ensenyar la nostra llengua i en valencià a
les noves generacions que formem». Hem de treballar per
«arribar a un acord que possibilite la recuperació del valen-
cià en tots els àmbits d’ús social i fer de la nostra llengua
una eina de comunicció i de cohesió».

Hi ha moltes voluntats, però ens falta la institució. Per
al pròxim aniversari, les institucions de tots els valencians
i valencianes han de protagonitzar els actes (no només els
fórmula 1, l’America’s Cup o la visita del Papa).

I mentre arriba el futur, ens acompanyen novament les
paraules del mestre Enric Valor: «Les Normes de Castelló
han creat una gran i saludable inèrcia de lectors i escrip-
tors. L’idioma s’ha consolidat i es consolida, a més a més,
a mesura que el seu ensenyament va ampliant-se, i així
ha pogut i pot resistir els embats absurds i inimaginables
que sofreix, perquè una nodrida colla de bons valencians
han petjat terra ferma en el seu treball renovador». 

Allioli. Quaderns d’ensenyament del País Valencià, núm. 209, desem-
bre de 2007, p. 11.
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* Vegeu pp. 208-209.
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