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SENS DUBTE, LA CONFLUÈNCIA en un mateix any, el 2007,
del centenari de l’IEC i del 75è aniversari de les
Normes de Castelló afegia ingredients d’interès

suplementari a ambdues commemoracions. D’entrada,
propiciava que es posés de relleu un tret de les Normes del
32 fins aleshores no gaire atès, precisament la seva condi-
ció de producte fecund, en darrera instància, de l’Institut
d’Estudis Catalans. 

Certament, la celebració actual del triomf de la reforma
fabriana al País Valencià compta amb uns precedents noto-
ris, el més espectacular dels quals fou l’aplec del cinquante-
nari, a la plaça de bous de Castelló. Ara, el 75è aniversari ha
estat únic i incomparable pel que fa a la profusió, la diversi-
tat, la durada i la distribució del conjunt d’iniciatives que
l’han integrat. Juntament amb l’objectiu que la notícia de
les Normes assolís uns nivells plausibles de popularitat al
si de la societat valenciana n’hi havia el de divulgar-les arreu
de la catalanitat.

En aquesta comesa han col·laborat amb eficàcia i gene-
rositat els ressorts mediàtics, en proporció directa amb la
seva independència respecte del govern de la Generalitat,
el capteniment del qual davant la celebració de les Normes
ha estat d’una indiferència olímpica. I bé, qualsevol que
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hagi estat el nivell d’èxit assolit, l’oportunitat de la comme-
moració sembla indiscutible. En efecte, la reflexió oberta a
l’entorn del significat profund que mantenen les Normes
de Castelló esdevé peremptòria per al col·lectiu desvalgut
que és la comunitat catalanoparlant del País Valencià, la
qual ha de fer front a adversitats tals com la pervivència
de prejudicis lingüístics crònics, les maniobres del seces-
sionisme o algun episodi certament insòlit a l’Europa de la
comunicació global com ho és el tancament dels repetidors
valencians de TV3. Mentrestant, l’aparició d’una segona font
normativitzadora, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
introdueix noves preocupacions damunt aquest context de
perplexitats. 

El Butlletí de l’IEC. La revista de l’acadèmia catalana de les ciències i les
humanitats, núm. 117, 22 de gener de 2008. Consultable en
línia: http://www.iecat.net/butlleti/117/opinio.htm.
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