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Rafael Alemany és un dels catedràtics de Filologia Catalana més reputats del 
nostre àmbit lingüístic. Expert medievalista, actualment és el director de l'Ins
titut lnteruniversitari de Filologia Valenciana i un dels membres de l' Acadè
mia Valenciana de la Llengua 

R. Alemany: <<Les Normes de Cas

telló foren el fruit d'un consens» ( :..:: 
Abelard Saragossà 

• - Quan es parla de l'origen de les Nor
mes d'Ortografia de Castelló, hom cita 
molt poques voltes l'ortografia de la 
Renaixença i la de l'edat mitjana. ¿Hi ha 
algun lligam entre l'ortografia actual i la 
d'eixes dos èpoques del passat? 
- «És evident que les Normes de 
Castelló no van nàixer del no-res. Par
lar d'aquestes Normes és parlar, subs
tancialment, de l'adaptació de la nor
mativa fabriana a l'àmbit valencià i ja és 
ben sabut que aquesta normativa 
prengué com a base, en una mesura 
considerable, la llengua dels nostres 
clàssics antics i huitcentistes. Com a 
medievalista, puc confirmar que és en 
els grans textos de l'època medieval, 
com ara el Tirant lo Blanc, on es troba 
el punt de partida fonamental del codi 
normatiu fixat per Fabra, primer, i des
prés per l'històric acord valencià de 
1932». 
- En el fet de no explicitar dos fonts 
bàsiques de l'ortografia actual, ¿podrien 
haver influït la desconsideració que el 
Noucentisme tenia de la Renaixença i del 
Modernisme i la mitificació de Fabra? 
- «Potser que això haguera pogut 
influir en una certa mesura, però, en qualsevol cas, 
crec que Fabra sí que sabia molt bé quins eren els 
models que s'havien de tenir en compte i així ho 
va fer, si bé aprofundint en criteris regularitzadors 
indispensables per a eradicar l'excés de 
vacil-lacions ortogràfiques pròpies tant de la llen
gua dels escriptors antics com de la dels del s. 
XIX». 

- Si et pareix bé, podríem centrar-nos en les Normes 
d'Ortografia de Castelló. ¿Quines característiques des
tacaries més d'aquell acord cívic? 
- «Més enllà de l'encert de cadascuna de les 
Bases prescrites en aquella ortografia, que, al meu 
parer, va ser, en termes generals, molt estimable, 
la fita més reeixida d'aquell acord va ser que, per 
primera vegada des de l'època de la Cancelleria, 
es posara a l'abast dels valencians un codi 
ortogràfic coincident amb el prescrit per a cata
lans i balears, cosa, al meu parer, indispensable per 
a la pervivència de la nostra llengua. Per altra part, 

Rafael Alemany, un dels membres de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua 

les Normes de Castelló foren el fruit d'un con
sens notable entre diverses entitats i personalitats 
intel ·lectuals valencianes que, si més no, coincidien 
en la necessitat d'acabar amb l'anarquia ortogràfi
ca que fins aquells anys havia presidit el conreu 
escrit del valencià i que portaven la llengua a una 
situació d'inviabilitat». 
- ¿Hi ha alguna actitud d'aleshores que siga una 
lliçó per als valencians actuals? 
- «Evidentment que sí: la voluntat de concòrdia 
i de transacció en els detalls menors en benefici 
del bé major de fer viable una llengua de cultura, 
amb un codi assumit per tots o la immensa majo
ria dels usuaris». 
- Després de recuperar la Generalitat, els qui han 
governat han estat dos dècades sense reconéixer ni 
crear cap institució normativitzadora. Quan hi hagué 
acord per a crear l'Acadèmia Valenciana de la Uen
gua, la llei de creació de la institució ¿considera les 
Normes d'Ortografia de Castelló? 



32 
33 

- «No sols les conside
ra, sinó que, a més, els 
atorga el rang de pilar 
fonamental del treball 
normatiu propi de la ins
titució». 
- Davant dels dos acords 
sobre la normativa lingüís
tica que ha pres (¡ns ara 
l'Acadèmia Valenciana de 
la Llengua (en març i en 
maig del 2002), hi ha 
hagut qui ha dit que eixos 
acords no eren necessaris 
a causa del punt que aca
bes de citar sobre la llei de 
creació de l'Acadèmia. 
¿Tenien raó els qui opina
ven així? 
- «Indubtablement, no. 
Una cosa és que la Llei 
de creació al·ludisca a 
les Normes de Castelló 
en els termes amb què 
ho fa i una altra de ben 
diferent és que això siga 
suficient. No perguem 
de vista que la normati
va ortogràfica del 32, tot 
i ser importantíssima, només es 
refereix a una part del cos nor
matiu de l'idioma: l'ortografia. 
L'AVL havia de dir alguna cosa 
més sobre aspectes gramaticals 
i lèxics, almenys com a anticipa
ció de la doctrina que contin
dran les obres que ara es tro
ben en curs d'elaboració, tals 
com el Diccionari ortogràfic 
valencià, la Gramàtica normativa 
valenciana i el Diccionari norma
tiu valencià. Per altra part, la llei 
la van fer els nostres legisla
dors, però els acords normatius 
de l'any 2002 eren els primers a 
través dels quals s'escenificava 
un acord notable entre tots els 
acadèmics, cosa, sense dubte, 
molt important». 
- Els escriptors renexius saben 
que hi han parts fosques en la 
nostra normativa, amb inclusió de 
l'ortografia. Com ara, si dels verbs 
derivem adjectius a través dels 
participis de passat (construir i 
camí construït) ¿com és que del 
verb fluir no deriva camí fluït sinó 
camí fluid segons els diccionaris 
de Fabra i de l'Institut d'Estudis 
Catalans? Un altre exemple: ¿hem 
de dir «El València i el Madrid van 
dos a u» (com hem dit sempre els 

cadèmia ¿s'ha plantejat 
fer congressos i promoure 
estudis sobre la normati
va lingüística? 
- «Parts "fosques" en 
podem trobar en les 
normatives de qualse
vol llengua, si per això 
entenem solucions poc 
coherents am b aquelles 
que serien esperables 
d'acord amb l'etimolo
gia, l'evolució fonològi
ca, etc. Codificar una 
llengua no és fàcil, en la 
mesura que es tracta 
de reduir a una conven
ció, el més unitària pos
sible {d'altra manera la 
convenció del codi 
acaba per trencar-se i 
perd la seua utilitat), la 
diversitat dels fets de 
parla, i, és clar, davant 
d'això, mai no plou a 
gust de tots. Algunes 
solucions normatives 

«És en els grans textos de l'època medieval on 
es troba el punt de partida de les Normes» 

valencians) o, contràriament, hem 
d'actuar com fan ara els locutors 
de Canal 9 («Van dos a un»)? En 
contrast amb els dubtes dels 
escriptors renexius, hi han pocs lin
güistes que es dediquen a estudiar 

L fita més 
da d'aquell 

reeixi
acord 

va ser que, per pri
mera vegada es 
posara a l'abast 
dels valencians un 
codi ortogràfic 
coincident amb el 
prescrit per a cata
lans i balears 

i solucionar problemes concrets. 
Els futurs diccionari i gramàtica de 
l'Acadèmia Valenciana de la Llen
gua ¿contribuiran a resoldre les 
vacil-/acions dels escriptors? I, 
d'una manera més específica, l'A-

del nostre idioma, i d'altres, 
poden ser discutibles i suscepti
bles de modificació per tal de 
fer-les més "coherents". No 
hem d'oblidar, però, que fixar les 
regles d'un corpus lingüístic 
implica no sols tenir en comp
te criteris de coherència inter
na del sistema, sinó atendre 
també factors condicionats per 
l'ús dels parlants i dels escrip
tors, que són els verdaders 
"amos" de l'idioma i que no 
sempre entenen (ni tenen per 
què entendre) de lleis lingüísti
ques ultrasistemàtiques. El codi 
no és un ens intocable, però 
tampoc pot ser objecte d'in
tervencions continuades un dia 
sí i un altre també, especial
ment si aquestes no resulten ni 
econòmiques ni funcionals des 
d'una perspectiva de l'ús real 
de l'idioma. Dit això, és encara 
molt prompte per a dir si els 
futurs textos normatius de 

I'AVL contribuiran a resoldre 
algunes de les vacil·lacions 
esmentades; el que sí que tenim 
clar és que volem codificar des 
del respecte equilibrat (en la 
mesura del possible) a la tradi-



ció lingü ística que avalen els nostres 
clàssics i els nostres parlars vius, alhora 
que sense perdre mai de vista que el 
valencià és part constitutiva d'una única 
llengua compartida amb els catalans i els 
balears, que no tenim intenció de que
brar. Quant a l'última qüestió, I'AVL ja ha 
començat a fer convocatò ries d'ajudes 
econòmiques per a la realització d'estu
dis lingüístics, entre els quals , òbviament, 
ocupen un lloc important els refe rits a 
aspectes normatius». 
- Una institució normativitzadora té el 
deure moral de plantejar-se quin model de 
llengua és més adequat per a aconseguir 
que els parlants de cultura mitjana l'assimi
len i el practiquen espontàniament. Però 
també té el deure de tindre en compte l'ús 
de la llengua. Certament, la competència 
sobre mesures sociolingüístiques és del par
tit que guanya les eleccions per a les Corts 
valencianes. Però també és veritat que la 
mateixa Llei de creació de l'Acadèmia li 
dóna poder per a opinar sobre l'ús del 
valencià. La institució ¿ja ha pres alguna 
decisió sobre eixa qüestió? 
- «En maig passat aprovàrem un docu
ment, dirigit a les nostres autoritats, on reclamà
vem determinades mesures i comportaments 
exemplars per a potenciar l'ús del valencià. En la 
mateixa línia d'actuació, la nostra Secció de 
Foment treballa en l'elaboració d'un llibre blanc 
sobre aquests mateixos aspectes. Finalment, d'a
cord amb la llei de creació de I'AVL, aquesta, en la 
memòria anual que eleva al Consell de Govern 
valencià, pot fer les observacions que estime per
tinents sobre les mesures polítiques que afavoris
quen l'ús de la llengua i la seua normalització 
social. La potestat de donar ran 
mesures, dissortadament, 
queda fora de les nostres 

«L'AVL no és la panacea de tots 
els mals lingüístics dels valencians» 

mals lingüístics dels valencians: voluntat política i 
social i lleialtat a l'idioma per part dels usuaris són 
també requisits solidaris i indispensables». 
-Podríem tornar a l'ortografia. Algun lingüista nostre 
ha presentat com a greus unes quantes anomalies 
que hi han en la redacció de les Normes d'Ortografia 
de Castelló. Deixant de banda que precisament l'A
cadèmia ha demostrat que l'anomalia més important 
no apareix en la versió original de les Normes, ¿pen
ses que eixes opinions són objectives, o podrien estar 
inffuides per aquella aauació que consistix en valorar 

poc les característiques i les 

competències». 
- ¿Penses que l'Acadèmia 
contribuirà a fer que sectors 
indiferents o adversos al valen
cià augmenten el respeae i 
l'estima per la llengua pròpia 

codi és suscepti
aportacions dels valencians? 
- «Ja t'he dit abans que tot 
codi és susceptible de revi
sió, d'acord amb les exigèn
cies de la coherència interna 
del sistema, però també dels 
usos vius i d'aquells altres 
consolidats i prestigiats per 
la tradició intel ·lectual i cien
tífica que s'ha servit d'eixe 
idioma com a vehicle d'ex
pressió, els quals no es 
poden menystenir de cap 
manera. Certament que, en 
temps històrics i en intensi
tat i interés, els valencians, 
dissortadament, hem anat 

dels valencians? 
- «En la mesura que I'AVL 
siga capaç de projectar 
davant de la nostra societat 
un clima de consens i de 
concòrdia que contribuïsca 
a alliberar el valencià de les 
excessives connotacions de 
conflicte que l'han acompan
yat al llarg de les últimes 
dècades, és evident que 
podem contribuir al respec-

e de revisió, d'acord 
amb les exigències de 
la coherència interna 
del sistema, però 
també dels usos vius i 
d'aquells altres conso
lidats i prestigiats per 
la tradició intel·lec-
tual i científica 

darrere d'altres parlants de 
la llengua, com ara els cata

te i a l'autoestima que apuntes. No oblidem, no 
obstant, que I'AVL, tot i tenir una responsabilitat 
important en el tema, no és la panacea de tots els 

lans. És, en part, lògic que la nostra capacitat d'in
fluir en el codi haja estat més minsa. Ara, per pri
mera vegada en la nostra història, gràcies a l'im-
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mens treball dut a terme des de 
les universitats valencianes i al 
que intentem dur a terme des 
de I'AVL, és quan ens trobem 
en unes condicions excel·lents 
de començar a fer notar el nos
tre pes en condicions de co
operació igualitària amb cata
lans i balears. Però, atenció, no 
podem fer les coses amb preci
pitació i suscitant recels en els 
uns i en els altres. La nostra 
aposta ha de ser, necessària
ment, progressiva i sempre 
integradora». 
- Hui en dia, les Normes d'Orto
grafia de Castelló ja són les prò
pies de la legalitat valenciana com 
a conseqüència dels acords de l'A
cadèmia. Cal destacar que, en 
eixos acords, votaren a favor diver
sos acadèmics que provenen del 
secessionisme. Vist des de fora, 
eixes actuacions fan pensar que 
l'Acadèmia pren decisions com
partides d'una manera majorità
ria, cosa important per al poble 
valencià. En efecte, la millor mane
ra d'impedir la recuperació d'un 
poble és aconseguir dividir-lo en 
dos parts enfrontades, com hem 
viscut tan bé els valencians durant 
els anys 80 i 90. Un moviment 
social que vullga recuperar la lli
bertat i la dignitat per a un poble 
ha de saber actuar de manera que 
les seues propostes siguen atracti
ves per a una part ben majo
ritària de la societat. La pregun-
ta concreta que volia fer-te és 
la següent: ¿trobes que l'Acadè
mia incidirà positivament en la 
recuperació de la consciència 
de ser valencians? 
- «També crec que t'ho he 
dit més amunt. Si des de 
I'AVL contribuïm a eliminar o 
a reduir les connotacions 
negatives que han acompa
nyat la qüestió lingüística 
valenciana en els temps con
temporanis, a desproblema
titzar, en una paraula, el fet 
sociolingüístic valencià, és 
possible que aportem alguna 
cosa bona a la recuperació de 
consciència a què et refereixes. 
Però això no depén, però, 
només de I'AVL, sinó de tots els 
valencians». 
- La darrera qüestió que volia 
formular-te lliga amb la resposta 

Rafael Alemany és professor de la Univer
sitat d'Alacant 

que m'acabes de fer. Un poble és 
viu i va a més en la mesura que 
disposa d'un projecte de futur per 
a millorar la societat actual i, 
sobretot, si els membres de la 

des de I'AVL con
tribuïm a desproble
matitzar el fet socio
lingüístic valencià, és 
possible que apor
tem alguna cosa 
bona a la recupera
ció de consciència de 
ser valencians 

comunitat que considerem tenen 
la voluntat d'aconseguir i de com
partir eixe futur. ¿De quina mane
ra l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua podria contribuir a acon
seguir eixe objectiu? 
- «Insistisc, en ser important 

el paper de I'AVL, no podem 
magnificar-lo ni crear falses 
expectatives en relació al tema 
que planteges.Anem pam a pam, 
una cosa darrere d'una altra i 

fent passes assossegades, 
tranquil· les, serenes i segures. 
Treballem cadascú des de les 
nostres responsabilitats res
pectives, amb arguments, 
intentant atraure el nombre 
més gran de sectors socials 
cap a un projecte tan engres
cador com és el de preservar 
la nostra identitat en un món 
cada vegada més complex, 
globalitzat i determinat per 
interessos econòmics d'una 
magnitud immensa. La contri
bució fonamental de I'AVL no 
pot ser una altra que. la de 
propiciar que la gran majoria 
dels valencians arriben algun 

dia a acceptar-la com a referent 
integrador en un aspecte tan 
important i emblemàtic com és 
la llengua d'un poble». 
- Moltes gràcies per haver dedi
cat una part del teu temps als lec
tors de SAÓ. I 

.. J i F. F~ PS 5 ! 
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