
El 1930, la revista Taula de lletres valencianes llançava la proposta al voltant de 
la normativització de la nostra llengua. Dos anys després s'aprovava a Castelló 
la nova ortografia. Finalment, el 1998, el Consell Valencià de Cultura i poste
riorment les Corts reconegueren oficialment l'existència d'aquesta normativa 

Les Normes de 
Castelló de 1932 

losep D. Climent 

• Quan el mes de juliol de 1930 el Consel l de Redacció 
de la revista Taula de lletres valencianes, encapçalat pe r 
Adolf Pizcueta i amb presència de valencianistes com 
Carles Salvado r, Navarro Bo r ràs, Ernest Martínez 
Fe r rando o Artur 

conscients com eren que l'adopció d 'una o r tografia 
allunyada de l'aprovada el 1913 a Catalunya significava el 
definitiu aïllament de la resta del domini lingüístic. 
El que calia era que els escriptors valencians arribaren a 

unes solucions con
sensuades, per míniPerucho, van decidir 

publicar un editorial 
titulat «Als escrip
tors valencians i a les 
publicacions valen 
cianes», estaven ben 
convençuts de la 
tran s cendènci a 
històrica de la inicia
tiva que havien deci
dit in iciar, i que, de 
fet, encetava l'etapa 
final del procés de 
codificació idiomàti
ca a València. Pe r 
aquest motiu , les 
seues accions ana
ven e ncaminades, tal 
com afirma el mani
fest , a !'«establiment 
d'unes normes fixes 
que deixen fora del 
gust o de l cap r ici 
personal les formes 
gràfiques del valen
cià, que faciliten la 
labor del literat, que 
unifiquen totes les 
aportacions a la nos
tra literatura i que 
donen la se nsació al 
lector de que el 
valencià és una llen
gua ordenada, cohe
rent i apta.» 
Darrere calia deixar 
altres intents d 'aca
bar amb la secular 
anarqu ia ortogràfica de 
les lletres valencianes, 
que més bé havien estat 
accions personals, carre
gades, de vegades, de 
bona voluntat però d'es-
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Als esàiptars valencians ,¡ a les publi.cacioM 

valencianes 

• ~~ C:OOftftÇUt.8 dels perjuins que irroga 1'anuquia ortogfàJia. de la llengua 
vakncsana, purum huí Ja responsabilitat d'una iniciativa que pot ser utiiWima si teta aqueUs 
als quals dirigim la aosu-. crida ruponcn com is dqut. Eixa iniCiativa va eoc::a.núnada a 
l'establiment d'~ normes rfi.xct que ckixen ÍOnl dd gwt Q ckl caprici per:501VJ )ts (~ 
gràfiques del valencii, q~ facilit~n la lahor del literat, que unifiquen totes tics aportacioa:s 

a la nostra literatura i que donen la sensació at lector de que d valencià ,es an:a llengua 
ordenada, oobet~t i .apta. 

~~ hom ~ m eJ camp dt- II!S lletres v.alenciaflt":s, .sc n'adona en primer tennc 

de b ilurutada vanetat ortogri.ftc:a.. Cada escriptor usa la llengua d'una nlaJ1er.l. di ferent 

i. indús moltes vegades el mateix tse:riptor incorre en enornlts contradkcions, sqoos d ctes.
~1 Qut dona al .~ escrit i b necessitat de fn-Jo nlé$ ? menys :u«¡u•ble al públic. mit

¡a~ant ."eonce:;;u~ns'' .que oonsistixen t:n evitar ~ fonnes ñgur.t.du. perquè l'ideal dd ·. 

bhc s~na que el valeocrà s'escriguera i!:'Sa l que. e~ parla, seu~ le::s diferències conven!:.. 

nais que hi ha en altres 1kngues. Aquesta V1'rietat podda estar presidida pu l'existència dc 

difere.nu . CTiteri~ ortO(ri.fks, perO encara que sernbk rar en la matjoria dels ca.sos 00 és 
la . ~o s~sl~t•tzada Lt que ¡)I'O(fuix divergènci« en una materia en la qual no deuen 
UlShr, stno el gust, l'instint. ptder¿ncies intxplic:ables, etc. 

~'estat caòtic dcl valencii ens ha fet pnlre una gran cantit:u de póblic ¡ es una di

ficul.tat msupenble per a l'escriptor. Si aci tmguerem gnun:itics d'autontat ~uda
no 1(n<lri!ID alguns tftballs i alguns nomJ;;-el prolllana ÍOf'il rl"glat des de fa tt",tQ¡». .amb 

els conseg?~ts ~~s ~ a tots. :o.Jo es podr i:t. presentar el cas revoltant de que u po9e 

en dubte I exunèncaa literàn;a <k:l V4lrnci:l per el fe t dc -que 00 hi lla;en nonnes precises ¡ 

co~.une¡; a tc_xs per a e:scriure·lo. 1 hem dc suplir aquelb falta evid01t, perquè 1a regl~nen· 
taoo urtogn.fica úc:l valenc~ és inajornable. Un dia o altre, :si les c:orrc:nt.:s actuals no s"C$

t ronquu, el vr.leocü. ;usolirà la categoria (JLIC tot5 desitg~m. pc:ró aleshores seria imperdo
nable que: n~ttoguen:m la confustó actual. 

~Com podria a,lTi~r·st: a una unificació ortogràfica? Hem pensat di"ersa "epdes 
sobre I asumple. El pübltc ~ol SegUi r la linia qu~ rept~te el ntinimin es fon;, és dir, 

vol trobon~se: amb un \>alcnaà que no siga distint al que parla ¡ ctue :s'escriga lo ma.teix 

~u.r ~ pronunc,i~ L'escripto~, 11\aSA Identificat amb el püblic-, també es produUc amb 

t~Mttqua condlCtQq$. Ambdós obliden que la llengua. 6Cfita hf dc: ser pet natunlesa dis.
hnta a la pc~~ rlada . com ocor~ en tota lC$ literatures, 6os a1 ¡xfttt ~ qu.: aiiuella ea oonJi~ 
dera un llea¡uatge arti6~ial amb relacló al pc~t. En ca.stdl& 00 .es pa.rla com a~aiucn 

mes que foren . Tal 
com afirmava el 
manifest de Taula, 
«Per arribar a la uni-
ficació ortogràfica no 
veiem més que un 
cam í. No és el de les 
autoritats, que ja està 
vist que ningú reco
neix, ni el de la impo
sició, sinó el de l'a
cord. El dia que tots 
els que escriuen en 
valencià, amb més 
habitud , es posaren 
d 'acord respecte a 
les normes que calia 
emprar en tots els 
casos, l'unificació 
ortogràfica seria un 
fet i la nostra llengua 
hauria realitzat un 
dels guanys més posi
tius. Es precisament 
aquest pensament el 
que inspira aquestes 
ratlles». 
La proposta de Taula 
va tenir un èxit 
immediat, i van ser 
diverses les publica
cions i els autors que 
es van mostrar d 'a
cord amb la iniciat iva: 
les revistes Cultura 
valenciana, Acció 

El mes de juliol de 1930 el consell de 
redacció de la revista Taula de lletres valen-

Val e nciana , 
Avant i Boletín 
de la Societat 
Castellonenca 
de Cultura, l'e
ditorial l'Estel 

cianes estava ben convençut de la trans
cendència històrica de la seua iniciativa 

cassa efectivitat pràctica. Iniciatives com les de Josep 
Nebot, a principis de segle, de Josep M. Bayarri am b la 
seua singular ortografi a, o la de Llu ís Fullana i Lo Rat 
Penat amb l'aprovació de les Normes de 1914, havien 
sigut igno rades per la major ia dels escriptors valencians 

i alguns 
escr ipto rs Q. Ce rvera Aviñó, Teodor Llorente i Falcó, 
Francesc Caballe ro i Muñoz, Salvador Guinot i Salvador 
Fer rand is Luna) van mostra r de seguida la seua voluntat 
positiva. Per altra banda, les institucions més rep resenta
tives del vale nc ianisme conservado r es van mantenir al 
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marge, temoroses com sempre de 
qualsevol acostament a Catalunya, i 
expectants a l'evolució dels esdeve
niments. 

a suport pràctic per a l'ús correcte 
de la llengua una vegada aprovada la 
nova ortografia. El 12 de novembre 
Lluís Revest va presentar els seus 
resultats i la nova normativa va ser 
aprovada sense més problemes per 
la Societat Castellonenca de 
Cultura. Posteriorment, a principis 
de desembre, un reduït nombre de 
representants d'entitats culturals i 
publicacions valencianes, es reunien 
a Castelló per aprovar definitiva
ment la normativa que es donaria a 
conèixer: «La reunió en què s'estu
diaren estes normes -diu Las 
Provincias- se celebrà en Castelló i 
assistiren en Salvador Carreres, per 
el Centre de Cultura Valenciana; en 
Joaquim Reig, per el periòdic E/ 
Camí; en Emili Gómez Nadal, per 
l'Agrupació Valencianista, i en Adolf 
Pizcueta, per la Editorial Estel ; y per 
part de Castelló, en C. Huguet, en 
Andrés [Lluís] Revest, en Salvador 
Guinot i E. [A] Sanchez Gozalbo, 

l'havien enganyat, i que «una vegada 
enganyat, enganyí de bona fe» . El 
resultat d'aquest moviment d'oposi
ció a la normativa del 32 han estat 
les Normes del Puig, aprovades el 
1981 , i la normativa ortogràfica de 
l'Acadèmia de Cultura Valenciana, 
seguida únicament pels escriptors 
agrupats al seu voltant, i en determi
nats moments polítics, per diverses 
institucions valencianes com 
l'Ajuntament o la Diputació de 
València. 
A hores d'ara, l'aprovació del dicta
men del Consell Valencià de Cultura 
del 13 de juliol de 1998 que afirma
va, de manera taxativa, que les 
Normes de Castelló «han sigut punt 
de partida, compartit per valencians, 
per a la normativització consolidada 
de la nostra llengua pròpia», suposa 
un reconeixement explícit i oficial 
de l'existència d 'una normativa 
ortogràfica per al valencià. 
Posteriorment, les Corts 

Valencianes 
aprovaven 

Però, malgrat aquest ambient favora
ble i les respostes positives d'algu
nes de les publicacions més impor
tants del moment, diverses cir
cumstàncies com les manifestacions 
d'alguns escriptors de defensa de la 
normativa fabriana o la indiferència 
amb què va ser acollida la proposta 
per institucions com Lo Rat Penat, 
van provocar que la iniciativa anara 
ajornant-se en el temps i, fins i tot, 
els mateixos promotors preferien 
esperar per tal de tenir les coses 
més lligades i l'acord més preparat. 
Siga com siga, el cas és que les ges
tions per tal d'arribar ràpidament a 
un acord es van paralitzar, i al llarg 
de 1931 no es va produir cap inicia
tiva al voltant del procés d'unificació 
ortogràfica. Segurament, l'ambient 
polític - eleccions municipals, pro
clamació de la república
aconsellava deixar madurar la 
iniciativa, i anar a poc a poc. Després de l'aprovació de la 

nova norma ortogràfica, la 
seua acceptació per part dels 
escriptors valencians ha estat 
quasi total 

Serà a les darreries de 193 I 
quan es reprèn la iniciativa de 
Taula de lletres valencianes, però 
ara des de Castelló i de la mà 
de la Societat Castellonenca de 
Cultura, que publica en el seu 
butlletí una nova crida, conti
nuadora de l'anterior, i que 
anava signada pel seu president, 
Salvador Guinot, «Per la nostra 

la Llei de 
creació de 
l'Acadèmia 
Valenciana 
de la 
Llengua , 
que esta
blia que la 
normativa 
lingüística 
de l'idioma 
valencià 
s'elaboraria 

llengua». En els mesos 
següents, les publicacions 
valencianistes - sobretot El Camí
s'encarregaven de crear un ambient 
propici a la iniciativa. 
En aquest mateix mes d'octubre de 
1932, segons Francesc Pérez 
Moragon, «Gaetà Huguet i Segarra 
va rebre l'encàrrec de proposar a la 
Societat Castellonenca de Cultura 
que fos ella la que s'ocupàs de 
redactar les bases normatives». 
L'encàrrec el va rebre d'Adolf 
Pizcueta i amb la convivència d'altres 
escriptors valencianistes com Carles 
Salvador o Eduard Martínez 
Ferrando que en aquell moment s'a
grupaven al voltant del setmanari El 
Camí. A partir d'aquell moment, les 
reunions es van succeir amb rapide
sa. Això sí, les gestions es van dur a 
terme amb bastant discreció, sense 
transcendir als àmbits escrits. El IS 
d'octubre es va reunir la Societat 
Castellonenca de Cultura que va 
nomenar una ponència on es decidia 
que Lluís Revest fóra qui s'encarre
gara de la redacció de les normes. 
Per altra banda, Huguet va demanar 
a Carles Salvador que treballara en 
la confecció d'un vocabulari 
ortogràfic que hauria de servir com 

persones unes i atres totes de sòli
da solvència filològica i cultural». 
En pocs dies, la nova normativa va 
estar definitivament redactada, i el 
21 de desembre de 1932 va ser la 
data simbòlica elegida per encapça
lar l'escrit on es recollien a poc a 
poc les adhesions d'entitats, publica
cions i personalitats del món cultu
ral valencià. 
Les Normes de Castelló, 
setanta anys després 
Després de l'aprovació de la nova 
norma ortogràfica a Castelló el 
1932, la seua acceptació per part 
dels escriptors valencians ha estat 
quasi total , encara que, talment com 
va passar a Catalunya el 1913, els 
valencians també hem tingut els 
nostres efímers antinormistes. 
Efectivament, el 1975, Miquel Adlert 
iniciava un moviment d 'oposició a 
aquesta normativa, al qual s'hi va afe
gir ràpidament Xavier Casp. Tant l'un 
com l'a ltre havien estat difusors d'a
quest model ortogràfic des de l'edi
torial Torre, activa des de 1943, i per 
on havien passat gran part dels 
escriptors valencians de postguerra. 
En els anys 70,Adlert confessava que 

«partint de la tradició lexicogràfica, 
literària, i la realitat lingüística genuï
na valenciana, així com, la normati
vització consolidada, a partir de les 
denominades Normes de Castelló». 
La normativa de l'any 32, usada per 
la majoria dels escriptors valencians 
en els darrers setanta anys i difosa 
per gramàtics i filòlegs com Carles 
Salvador, Josep Giner, Manuel 
Sanchis Guarner, Francesc Ferrer 
Pastor o Enric Valor, rebia, d'aquesta 
manera i per primera vegada, el 
beneplàcit de les institucions 
autonòmiques valencianes, i la con
vertien en la normativa oficial , però 
amb quasi setanta anys de retard, 
allò que per a la societat civil valen
ciana era una completa realitat des 
dels anys 30. Per altra banda, a partir 
d'aquest moment, el tímid secessio
nisme lingüístic valencià existent es 
podia considerar definitivament 
finit . 
Siga com siga, l'Acadèmia Valenciana 
de la Llengua haurà d'elaborar la 
seua normativa lingüística a partir 
del que es va aprovar a Castelló 
aquell mes de desembre de 1932, 
ara fa setanta anys. 
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