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Taula rodona sobre la literatura al País Valencià 

Commemoració dels 
80 anys de les Normes 
de Castelló 

La Universitat Jaume I de Castelló 
(UJI). l'Institut d'Estudis Catalans i altres 
associacions cíviques i culturals caste
llonenques com Castelló per la Llengua i 
El Pont-Cooperativa de Lletres han orga
nitzat aquest últim trimestre de l'any un 
seguit d'actes per a commemorar el 80è 
aniversari de les Normes de Castelló. 

El passat 27 d'octubre, la plataforma 
Castelló per la Llengua, juntament amb 
la Fundació Carles Salvador de Benassal 
i el col ·lectiu El Camí van organitzar una 
caminada cultural per Benassal en home
natge a Carles Salvador, signant, impul
sor i un dels principals divulgadors de les 
Normes de Castelló. 

La caminada, guiada pel professor Pere 
Enric Barreda, cronista de Benassal, va 
recórrer diversos indrets del poble, com 
ara la casa on Carles Salvador va escriure 
el seu Vocabulari ortogràfic valencià , do
cument fonamental per a la difusió de les 
Normes de Castelló. 

El31 d'octubre s'estrenava a la Casa de 
la Cultura de Castelló l'espectacle Nosal
tres els fusterians , produït i protagonitzat 
per l'associació Rodonors Invictes. L'es
pectacle es basa en la correspondència 
de Joan Fuster amb els seus amics. Grà-

cies a això, l'actuació s'apropa al Fuster 
més íntim i desconegut i es constitueix, 
així, en un homenatge a l'autor en l'any 
que es commemoren els 90 anys del seu 
naixement, els 20 de la mort i els 50 de 
l'obra Nosaltres, els valencians . 

El 5 de novembre es continuava home
natjant l'escriptor de Sueca amb un de
bat sobre la seua obra assagística, amb 
el títol de "Nosaltres, els valencians del 
futur"; hi van participar els professors 
Josep V. Boira (UV). Toni Mollà (UV) i 
Artur Aparici (UJI). moderats per Vicent 
Pitarch. 

El 7 de novembre, El Pont-Cooperativa 
de Lletres va organitzar una taula rodona 
amb el tema general "Panorama actual de 
la literatura al País Valencià", moderada 
per la periodista Susanna Lliberós i inte
grada pels següents escriptors: Antoni 
Albalat, Joan Andrés Sorribes, Pep Cas
tellano i Joan B. Campos. 

Enguany es commemora l'Any Alcover, 
i per aquest motiu, el 23 de novembre, 
el professor de la UJI, Lluís Gimeno, va 
dissertar sobre els viatges de mossèn 
Alcover per les comarques del nord del 
País Valencià, dins el seu vast projecte de 
l'Obra del Diccionari . Tot seguit, la profes-

sora Ma Pilar Perea, de la Universitat de 
Barcelona, va fer la presentació del Portal 
Alcover, de l'Institut d'Estudis Catalans. 

També s'han celebrat actes comme
moratius de les Normes de Castelló a 
Vila- real amb la participació dels profes
sors Manel Pitarch i Vicent Pitarch, amb 
la col ·laboració de la UNED, l'Associació 
Cultural Socarrats, Vila-real Avança en 
Valencià i l'Ajuntament. I a Benicarló, 
amb la col ·laboració de la Penya Setrill, 
el professor Vicent Pitarch va fer la con
ferència "Les Normes de Castelló fan 80 
anys. Homenatge a Pompeu Fabra, Anto
ni M. Alcover i Josep Pascual Tirada". 

Finalment, la plataforma Castelló per la 
Llengua ha convocat per al 15 de desem
bre una manifestació per a commemorar 
els 80 anys de la signatura de les Normes 
del 32, amb el lema: "Que no et retallen 
la llengua! Pels drets socials i lingüístics: 
totes i tots a Castelló". 

Com es pot veure, la societat no ro
man indiferent i s'ha lliurat a la celebra
ció d'aquelles normes tant importants 
per a la nostra llengua i en l'homenatge a 
aquells homes fonamentals per als valen
cians com a poble . • 
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