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Mirant capal passat, dedique aquest llibre

a Manuel Sanchis Guarner i aJosep Giner i Marco,

com a mostra de l'agraïmentque moltsvalencians tenim

no solament davant de la seua obra,

sinótambédavant de! record

de la seua valencianitat, tan càlidament humana.

l, mirant capal futur, tambédedique aquest llibre

a lesjoventuts valencianistes

que intenten practicar aquestes trespropietats:

la) tindre l'espenta de la joventut il-lusionada

i el seny de la maduresa humana;

Z"} aplicar la raó univers-al dels univers-iraris

que han aprés el valor rkl radical subratllat; i

3a
) ajudar a escampar una estima profundaal poble valencià

queporte a no renegar mai de! nostre país

(cosa que equival a no renegar mai de nosaltres mateixos).



0.1.1 Introducció

carnent la història i la llengua del poble valenci à). L'objectiu era (i
és) que perdem la consciència de valen cianirac perquè ens assimilem
més fàcilmene a la man era de ser dels castellans, siga en la llengua o
siga en la religi ó (com ara la substi tuc ió de la devoció valenciana als
Sanes de Ja Ped ra, sane Abdó i sane Senén , per la devoció caste llana
a sane Isidre), siga en la hisròria (com ara l'oblit de la nosera expan
sió medieval per la mar Mediterràni a) o en les fest es (com ara la
su bst itució de la setma na de Pasqu a per setma na san ta), etc. I rot
això, cal dir-ho, té conseqüències econòmiques, com ara quan el
govern espanyol tanca els ull s davane dels criteris de rendibilitat de
la Renfe, i, en compte de construi r el tren d 'alta veloci ta t per
Alacant-València-Barcelona-Europa, es dedica a unir ciura ts casre
llanoand aluses. U n alt re exem ple: hom ha donat preferència a les
auropisres castellanes (Xà tiva-Madrid i Requ ena-Madrid) enfront de
la necessitat de comunicar adeq uadamem la reg ió d' Alcoi amb
Gandia, amb Alacam i amb València. l

I bé, la pretensió d 'aquest llibre és situar-se en la dire cció centrà
ria a la despersonalit zació i more del pobl e valencià, en la direcció de
procurar estudiar el passat del nosrre poble per tal d 'encendre el pre
sent en què vivim, ja que aquesta comprensió és una condició bàsica
i ind ispensable perquè siguem capaços d 'elaborar un projecte de futu r
on puguem viure més d 'acord amb nosaleres mateixos, on pugu em ser
més lliures i més responsables de la nostra vida col·lectiva.

Miraré de contribuir a la recuperació de la personalitat valencia
na esrud ianr aspectes de l'ortografia, encara que convé adve rti r als
lectors que aquest llibre no tractarà l' orrografia en un sent ir tècnic.
Això és, l'obj ecte d 'escudi no consist irà a dir quina relació hi ha
entre els fonemes o sons del valencià i les lletres del nosrr e abeceda
ri. Com a conseqüència d 'aquesta exclus ió, no trobareu en aquesta
obra res que siga paregut a un tractat d 'ortografia. En contrast , però ,
amb aqu esta afirmació, cal dir que més de la meit at del llibre és
sobre ortografia. Darrere d 'aquesta aparem cont radi cci ó hi ha el fet
que l'objecte d 'escudi del llibre és un conjunt de conceptes relacio-

La const rucci ó d' Espanya com a una realitar esta tal que negue el pa i la sal a qualsevol

llengua qu e no siga la caste llana , no solament pe rm et d' entendre la leg islació de r esta t

(com ata les lleis de 1857, 1898 , 1902,1904 i 1926 qu e esm ent a Pitarch -1 995: 22 i

24). En efecte , com a conseqüència d' aquestes lleis antivalen cianes, també n'h i havia qu e,

en el carrer, invocava el nom d 'Espanya per a oposa r-se a qualsevol ús públic del vale n

cià . Per exemple, Pitarch 0995 : 30 i n. 30) conta que, en una assemblea de 1932 de mes

tr es de «Levante», feta a Caste lló de la Plana, hom intentà im ped ir q ue Carles Salvador

parlara en valenc ià cridant «viva España».
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Objectius i descripció de l'obra 0.1.2

nats d'una manera o altra amb l'ortografia i que tenen en general
alguna d'aquestes propietats (que són més aïna sorprenents):

1) el fet de ser temes que tenen inter és per a una gran part dels
valencians, encara que la majoria absoluta del poble valencià no
en sap res;

2) el fet de ser temes que es comenten en la vida quotidiana del
carrer, però que als valencians no ens els han ensenyat d'una ma
nera clara i coherent, deformació teòrica que, damunt, té la fina
litat d'espentar-nos cont ra la llengua pròpia del poble valencià.

Per exemple, ens podríem preguntar a quin valenci à no li interessa
saber quins són els criteris que han determinat que la normativa lin
güística valenciana és la que tenim i no una altra. O ens pod ríem
demanar a qu in valen cià no li int eressa saber quin criteri és aprop iat
que seguim per tal de decid ir si una p ronúncia o una altra convé qu e
forme part de la normat iva lingüística valenciana, i qu i d iu una pro
núnc ia d iu una paraula o una construcc ió sintàctica , Però, en con
trast amb aquest inrer és social , sabem ben poc sobre aquests temes
(i, molt sovint, gens) .

Tot seguit faré una descripció dels objeceius de cada capítol i del
contingut que els lectors hi trobaran, però abans voldria remarcar
que el segon obje ctiu general d'aquesta obra és més cridaner que
l'anterior. Realment, pareix ben gros el fet que hi haja malentesos
entre el poble valencià creats (o alimentats) amb la finalitat de per
judicar el mateix poble valen cià. I, tanmateix, espere que demostra
ré al llarg de la majoria dels capítols que, efectivament , és així (com
ara en §1.4, §1.5, §2.4-§2 .6, §3.1, §3 .3, §3 .5, §3 .6 . §5 .3, §5.4,
§6 .1, §6.2, §7.3, §8.2 i §8 .4).

0.1.2. D escripciódel llibre per capítols (1). El passat
En el capítol primer, ja hi haurà el camí merodològic més bàsic del

llibre: en primer lloc, explicació de conceptes; en segon lloc, aplicació
d 'aquesta teoria al món valencià actual per comprendre unes opera
cions socials deformadores que es donen en els nostres dies; i, en ter
cer lloc, aprofitar el tractament teòric per acostar-nos a dos objectius:
d'una banda, recordar informació històrica (finalitat que també s'opo
sa a les mateixes operacions deformadores contra el poble valencià); i,
de l'altra banda, introduir quins són els criteris més importants que
han imperat en la confecció de la normativa lingüística valenciana.

11



0.1.2 Introducció

En el cas del capítol primer «<Importància de l'ortografia.
L'ortografia dins de la teoria lingüística i dins de les societats»),
intentaré explicar que el paper que fa l'ortografia és molt diferent
segons que la considerem dins de la teoria lingüística o dins de la
normativa lingüística (§1.1 i § 1.3). Aquesta diferenciació ens per
metrà comprendre una operació que s'ha donat en la història valen
ciana contemporània: per quina raó les persones act ivament contrà
ries a la recuperació social d'una llengua solen començar per qües
tionar la part de la normativa que afecta precisament l'ortografia (i
no la que afecta les paraules, o la sintaxi, erc., §1.4). Per una altra
banda, en aquest capítol inicial comentarem quines són les finalitats
més bàsiques que hauria de buscar qualsevol normativa lingüística
(1.2), i introduirem unes quantes dades històriques sobre la manera
tan lúcida de veure l'ortografia que tenien els valencians dels anys
trenta (§ 1.5) .

En el capítol segon (<<Gestació, aprovació i valoració de les
Normes Ortogràfiques de Casrelló»), parlarem sobre com es varen
gestar i aprovar les Normes Ortogràfiques de Castelló (§2.1), i,
especialment, sobre com ha valorat el valen cianisme aquesta norma
tiva ortogràfica (§2.2) i quins criteris seleccionadors hi ha darrere
d 'aquestes regles ortogràfiques (§2.3) . Aquest marc general ens farà
arribar a una conclusió important: el fet que la nostra normativa lin
güística és democràtica i, per tant, és anricentralisca (§2.4). De més
a més, també intentaré demostrar que les relacions que Pompeu
Fabra mantingué amb Barcelona i amb València són pràcticament
les contràries de les que alguns han intentat fer creure (§2 .5 i §2.6).
Continuarem, per tant, situant-nos en el camí de mirar d'aclarir
malentesos socials que perjudiquen la dignitat del poble valencià i
afavoreixen l'enfrontament social i el debilitament del nostre poble.

En el capítol tercer (<<Les Normes Ortogràfiques de Castelló dins
de l'ortografia de les llengües rornàniques»), tractarem un tema
sobre el qualla gent del carrer no sol tindre gens d 'informació: qui
nes són les característiques més import ants de les ortografies de les
llengües romàniques (§3 .2).2Els valencians som un poble europeu,
a pesar que hi ha hagut persones que en l'ortografia han actuat , des
graciadament, com si no ho fórem (com ara Josep Maria Bayarri,
1886-1970). L'europeïtar del poble valencià és una obvietat , però
convé dir-la, ja que té implicacions que molt sovint no s'han tingut

Les llengües romàniques són les que deriven del llat í (com ara el francés i el castellà, l'i
ralià i el port uguè s, erc.),

12



Objectius i descripcióde l'obra 0.1.3

en compte en el tractament de la llengua pròpia del nostre poble. En
efecte , l'aclariment del context ortogràfic internacional en qu è ens
trobem els valencians, permetrà que puguem entendre més adequa
dament quins cri teris normatius es va marcar Pompeu Fabra davant
de la nostra ortografia medieval (§3 .4) i davant de l'adapració de
cultismes (§3.5). '

0.1 .3. Descripció del llibreper capítols (Il) . El present
El capítol quart (<< La necessit at d 'estabilitat en l'ortografia») és

una nota sobre una propietat evident : que les normatives lingüísti
ques necessiten estabilitat si volem que els parlants puguen dom i
nar la normativa de la seua llengua. No obsta nt aquesta evidència ,
he introduït el cap ítol esmentat perquè hi ha hagut unes quantes
persones que han intentat trencar la unificació ortogràfica qu e el
valencianisme va aconseg ui r en el pr imer ter ç del segle xx. L'estudi
d'aquest intent (que es troba en el capítol cinqué: «Anàlisi d 'un
qüestionament de les Normes Ortogràfiques de Casrell ó») consta de
tres parts: quina ideologia normativa hi ha (§5.l), quines classes
d 'argumentacions ortog ràfiques fan (§5.2), i per què aquest intent
va apar éixer en el moment hist òric en què va apar éixer (§5.3).

En realitat , opine que aquest moviment fraccionador de la nor
mativa lingüística valenc iana ha tingut una certa reper cussió social
perquè s'hi han introduït dos factors: d 'una band a, aquelles persones
que s'han castellanitzat profundament i que s'han gi rat d 'esquena a
l'ús públic i culte del valencià; i, de l'altra banda, els partits polítics
espanyols. La raó del primer factor és òbvia : si algú vol qu e l'ús
social d 'una llengua no es recupere , habitualment procura dividir i
enfrontar els seus parlants per tal que la llengua dominant (el cas
tellà en el nostre cas) cont inue absorbint i destruint la llengua domi
nada (el valen cià, no cal dir-ho) . I, pel que fa als partits polítics
espanyols (d 'esquerra o de dreta, tant se val), em pareix qu e han

Com a anècdota, podem dir que Vila (1995) anom ena les pobres norm es orrogràfiques de

Bayarr i com a -valencianisres» (p . 29), adjecti u qualificatiu que dóna a ente ndre que les
alt res ortografies que aquest aut or coment a no són «valencianistes». Els lectors de Vila

(995) veuen una altra estranyesa: que les «normes valencianistes» no representen els
escrits valencians de cap època, ja qu e «han passat desapercebud es per la seua quasi nula
urilisacio» (p. 31). De fet, no les va usar en general ni el seu mat eix creador. Deixeu -me

opinar que les anècdotes negat ives no ens haurien de (er marginar (ni menys encara obli

dar) la paer positiva qu e hi ha en Jo sep Maria Bayarr i: com a poeta, com a activi sta i com
a valencià que sem pre va usar en l'escr iptura la llengua pròp ia del poble valencià.

13



0.1.3 Introducció

intentat rebordonir els valors nacionals del poble valencià fins a la
mercaderia electoral , com comentarem en §8.4.

Els fets que es tracten en el capítol cinqué són molt trists, ja que
representen una de les degradacions més grans a què POt arribar un
poble . Però no podem tancar els ulls davant de les realitats doloro
ses. L'anàlisi de l'intent de div idir i enfrontar el valencianisme per
mitjà de qüestionar la normativa lingüística valenc iana , m 'ha obli
gat a dedicar un capítol a aquells problemes que són realment
importants per al poble valencià (<< Els valencian istes es veuen quan
opinem sobre l'ús social del valencià»): la recuperació de l'ús social
del valencià (§6.1, §6 .7). Aquest pro cés forma part de l'objectiu glo
bal: la necessitat que el poble valencià recupere el coneixement que
hauria de tindre d'ell mateix (§6.3 , §6 .8: «Per una reconstrucció de
la societa t valenciana»), És ben sabut que els valencians no solament
ens coneixem molt poc des del punt de vista històric, sinó també pel
que fa al nostre present: l'economia que hi ha des de Vinaròs a
Oriola, els problemes socials i rnedioarnbienrals que hi ha des del
Maestrat fins al Baix Segura, els menjars i els paisatges (ben variats)
de les nostres comarques, etc. Pel que fa a les conseqüències d 'a
qu esta ignorància, convé dir que un pobl e que no es coneix no pot
ser amo de la seua economia i dels seus boscos, dels mitjans de trans
port i de les platges, de l'edu cació i de l'esplai , etc. I la conseqüèn
cia final crec que no pot ser cap altra que aquesta: un poble qu e no
és amo d 'ell mateix , no pot ser ni lliure ni responsable.

No m 'ha ag radat tampoc haver de redactar el capítol anterior. En
efecte, l'autor d 'aquest llibre és ling üista , però l'ob jecte d 'estudi del
capítol sisé (<<Els valen ciani stes es veuen quan opinem sobre l'ús
social del valencià ») és bàsicament sociològ ic i, per tant , demanava
un sociòleg. Ara bé, l'he hagut d 'in corporar perquè la causa del
qüesrionamenr de les Normes Ortogràfiques de Cast elló no és lin
g üíst ica (com intentaré demostrar en el capíto l cinqué), sinó entera
ment sociopolítica. Davant d'aquesta situació, he hagut d'oposar els
obje ctius socials que són realm ent importants a les causes amb què
alguns han intentat dividir el poble valencià. Des d 'ací, voldria con
vidar els sociòlegs valencians a elaborar treballs divulgatius que tor
nen inútil el capítol sisé i que, sobretot, expliquen a través de quins
camins ignominiosos hem arribat a l'extrem que una part elevada
dels valencians no s'identifiquen com a valencians, sinó solament
com a espanyols.

14



ObjectiUJ i descripcio de l'obra 0.1.4

0.1.4. Descripció del llibreper capítols (III) . El futur
El capítol antepenúltim està dedicat a un tema que n'hi ha que

vol pres entar com a m olt difícil: les relacions lingüístiques entre les
Illes Balears , Valèn cia i Catalunya. Això no obstant, he intentar
demostrar que és molt fàcil arribar a un a proposta que siga ben
ben eficiosa per als valencians. El cam í que propose no és gens nou,
ja que consisreix en una actuació que ja han practicat les ci urats de
Palma i de Barcelona (§7 .5). Per una alrra banda, en aquest capítol
apareix una qüestió que afecra la llengua, però també la resta dels
aspectes socials: quines condicions hauria de satisfer la ciu tat de
València perquè recupere un a prop iet at que no hauria d 'haver per
dur mai: la de ser, per a tots els valen cians, la primera cap it al del
pobl e valencià (§7.4).

El capítol darrer (<< La normat iva lingüística valenciana: un esbós
sobre el passar immediat, el present i el futur») té com a finalitat
estudiar en quines condicions ha vari ar la normativa lingüística
valenciana en els últims cinquanta anys , i quines condicions seri a
convenie nt que es donaren en el cas que hi haja canvis en el futur.
Primer que res, comente quines són les tr es causes que han pro vocar
que hi haja hagut canvis (semp re fora de l'o rt ografia) en el valencià
culte (§8 .l). A partir d 'això, expose quina és la manera regular de
produir canvis dins d 'una normativa lingüísrica: quina classe de per
sones els haurien de fer, i quines condicions haurien de respectar
abans de fer-los (§8 .2) . Finalment, hi ha un esbós sobre en quines
cond icions socials s'ha hagut de formar i desenvolupar la normativa
ling üística valenciana (§8 .3).

Com els lecrors ja deuen suposar, les condicions en què ha viscut
el valen cià culre en el darrer m ig segle no han sig ut gens òp t imes.
Afortunadament, en els últims trenta anys han anar produint-se uns
canvis molc importants en la universirar valenciana, els quals han
possibilitar , entre altres coses, que la normativa lingüísrica valen
ciana puga desenvolupar-se d 'una manera regular. Ara bé , l'emmar
cament leg al d 'aquest desenvolupament de la normativa lingüística
valenciana depén del PP i del PSOE, i l'acruació d 'aquests partits
pol ítics espanyols no és precisament clara, coherent i valencianista
(§8.4). El llibre es clou defensant que l'actuació contrària (és a dir,
clara, coherent i valencianista) beneficiaria la globalitat o generali
rar del poble valencià.

15



0.2 Introducci»

0.2. Una manera ràpida de llegir el llibre
Els lectors a qui no interesse el contingut d'un capítol, tenen

l'opció de limitar-se a llegir-ne el principi (la introducció) i el final
(les conclusions). Els capítols més llargs i més tècnics també dispo
sen de conclusions parcials, de manera que els lectors que no vul
guen aprofundir en un tema concret poden limitar-se a llegir-ne les
conclusions. Concretament, el capítol tercer (sobre l'ortografia de les
llengües romàniques i aplicació de les deduccions tretes a la nostra
ortografia) té conclusions en les parts més importants: en §3.2.7
(conclusions sobre els problemes ortogràfics de les llengües romàni
ques), en §3.4 .3 (conclusions sobre els objectius ortogràfics de
Pompeu Fabra davant de la llengua medieval) i, finalment, en §3.7
(conclusions sobre les Normes Ortogràfiques de Castelló dins de
l'ortografia de les llengües romàniques) .

Les seccions de l'altre capítol més tècnic, el cinqué (sobre un
qüesrionament de les Normes Ortogràfiques de Castelló), disposen
d'introducció i de conclusions en el cas de §5.1 (sobre els principis
de l'Acadèmia de Cultura que guien la seua acció hipotèticament
normativitzadora) . En la secció §5 .2 (sobre la naturalesa de les argu
mentacions ortogràfiques que fa l'Acadèmia de Cultura), només hi
ha conclusions. En canvi, en les altres dues seccions (§5.3 : sobre la
gestació d'un intent d'entrebancar la normativa lingüística valen
ciana; i §5.4: sobre el tractament de les Normes Ortogràfiques de
Castelló en algun mitjà de comunicació), només disposen d'intro
ducció, ja que són poc importants dins d'aquest llibre. En l'última
secció, §5.5, hi ha les conclusions generals sobre el qüestionament
de les Normes Ortogràfiques de Castelló. Per una altra banda, el
capítol sisé (sobre l'ús social del valencià) té dues conclusions, socio
lingüístiques les unes (§6.7: per un programa sobre la recuperació
de l'ús social del valencià), i socials les altres (§6.8 : per una recons
trucció de la societat valenciana).

Finalment, en la secció primera del capítol darrer (§8 .1, sobre les
tres causes bàsiques dels canvis extraortogràfics en la normativa lin
güística valenciana) no hi ha conclusions, atés que haurien sigut repe
titives de la introducció (§8 .1.0). La segona secció (sobre els agents i
les condicions dels canvis de les normatives lingüístiques) torna a tin
dre introducció (§8.2 .0) i conclusions (§8.2.5) . En la tercera secció
(sobre la història social de la normativa lingüística valenciana entre
1932 i l'actualitat), pot aprofitar com a resum l'apartat §8.3.4 (sobre

16



Un llibre d'origen universitari 0.3

el futur previsible de la normativa lingüísrica valenciana), el qual és
també una introducció a la secció que clou el llibre (§8.4, sobre el
poder polític davant de la normativa lingüística valenciana).

0.3. Un llibre d'origen universitari que voldria tindre un abast popular
En una secció del llibre (§7.2), plantege que el localisme i l'uni

versalisme són forces que es necessiten mútuament, ja que darrere
d'aquests dos vectors hi hauria dos processos d'adquirir coneixement
que són mútuament complementaris: la inducció a partir de l'ob
servació de l'entorn local (localisme), i la deducció a partir del conei
xement adquirit (universalisme). Aquest marc teòric justifica l'afir
mació que les universitats haurien de ser, sempre, localistes i uni
versalistes. En efecte, la investigació dels professors universitaris no
hauria d'ignorar mai les característiques de la societat en què es tro
ben, ja que la consideració dels problemes que hi haja en l'entorn
social pot tindre dues classes d'efectes positius: d'una banda, que els
investigadors vegen que l'aplicació tècnica d'uns conceptes determi
nats de la seua disciplina pot resoldre un problema social concret; i,
de l'altra banda, els investigadors també poden arribar a la conse
qüència altament positiva que la reflexió sobre els problemes socials
determine els seus temes d'investigació.

No cal dir que els professors universitaris han de tindre llibertat
de càtedra per a planificar, dirigir i fer les seues classes, i també,
lògicament, per a triar els temes d'investigació. Ara bé, si tenim en
compte que la llibertat comporta responsabilitat, haurem de con
cloure que el dret anterior implica el deure de plantejar-se de quina
manera els professors universitaris podrien beneficiar la societat en
què viuen amb les seues investigacions o amb el seu saber.

En les societats provincianes, el lligam entre l'universalisme i el
localisme deixa d'existir sovint . Com ara, la universitat valenciana
ha ignorat durant segles el valencià. Potser seria alliçonador estudiar
quina relació hi ha hagut entre la investigació efectuada en cada una
de les facultats valencianes i la societat valenciana, ja que la margi
nació lingüística deu ser la més cridanera, però gens ni miqueta l'ú
nica."

I bé, el llibre en què esteu endinsant-vos és un intent de respec
tar el deure de tindre en compte la societat, deure genèric que es

Per exemple , els lectors de Viciano (995) (que és una obra fascinant), troben diverses

vegades l'afirmació que la Faculrat d'Història ignorava sistemàticament la història valen

crana.
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concreta en tre s obligacions més concretes:
1a) l'obligació de tindre en compte qu e la universitat valenciana

(la de totes les ciuta ts en què es troba o es trobarà: Oriola i
Elx, Alacam i Alcoi, Gandia i València, Xest i Caste lló) hau
ria d 'esta r tan arrelada en la societa t valenciana com enlaira
da en el saber ge neral;

2a
) l' obli gació de tindre en compte que els professors universita

ris tam bé haurien de procurar fer treballs qu e acosten al
carrer una part del saber de la seua di sciplina (sobreto t apli
cam aques t saber a realitat s locals); i

3a
) l'obligació de tindre en compte que els p rofessors universita

ris haurien de proc urar analitzar problemes de la seua societat .

Al capdavall , el saber científic que realment és ciemífic (és a d ir,
que és coherent , conseqüent i pert inent ) té les propie ta ts de ser,
d 'u na banda, sim plificable i divulgable per fora de l'à m bit reduït
del s especialistes, i, de l'a ltra banda, també és aplicab le a la realit at
local (és a dir, apli cabl e a la societa t i a les persones de l'ent orn local
si l'ob jecte d 'estudi de la disciplina q ue estem considerant és algun
aspec te de la socie tat o de la persona). Des d 'aquest pUnt de vista , he
inrenrar qu e en aques t llibre hi haja ap licació de la teor ia lin güíst i
ca a realitats valencia nes (en els capítols primer i tercer) i inves t iga 
ció de problemes valenc ians (en els capítols segon , tercer, cinqu é,
se r é i hu ité).

0.4. Gestació de/llibre
A l' est iu de 1995 , Antoni Ferrand o em va suggerir la poss ibili

tat de tr eballar el tem a de les Normes Ortogràfiqu es de Castelló per
tal de fer-ne una edic ió crít ica. Ara bé, ap legam mat er ial i reflexio
nam vaig arri bar a la conclusió que al públic valencià li int eressava
un tr eball que, procuram evitar els térmens foscs per a les persones
alienes al món de la lin güística i de la filolog ia, explicara aqu ests
qu atre temes:

1) per q uina raó és tan impo rta nt l'ortografia dins de les nor
mat ives lingüíst iques;

2) qu ines són les propietats més bàsiques de les ortografies de
les llengües romàniques;

3) de qu ina man era s'han de veure les Normes Ortogràfiques de
Castelló dins d 'aquest context ; i
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Gestació del llibre 0.4

4) una anàlisi del qüestionament ortogràfic de l'Acadèmia de

Cultura.

És a dir, els objectius que em vaig marcar corresponen a una bona
part dels cinc capítols primers.

Una miqueta més tard, cap a finals d'octubre de 1995, Vicent].
Escart í, professor també de la Facultat de Filologia de València, em
va demanar que llegira un article periodístic seu, i, en el cas que
estiguera d'acord amb el contingut, si volia que el meu nom figura
ra amb el seu. Vaig acceptar ben a gust l'oferiment del meu com
pany, i l'article, titulat «Les idees lingüístiques del pp», es va publi
car en el diari Levante, 8-11-1995. Al cap de poc de publicar aquell
primer article, Escartí en va escriure un altre, «L'''homologació'' del
pp» (publicat en el diari Levante, 22-11-1995, amb els noms dels
dos), i, a finals de novembre, davant de les maniobres a què alguns
sotmetien les venerables Normes Ortogràfiques de Castelló (vegeu
ací §5.4), vaig escriure una sèrie de huit articles amb el títol genè
ric «Sobre les "primitives" (i actuals) Normes de Castelló». La prem
sa, però, per exigències que només en part són comprensibles, ens va
fer reduir aquell material a dos articles, publicats en Levante, 13-12

1995 i 3-01-1996.
Els amics de l'Editorial Saó em varen proposar que fera un llibret

a partir d'aquells articles periodístics, i en va resultar l'esborrany
dels actuals capítols sisé, seté i huité. Finalment, com que aquest
treball complementava el que havia fet sobre les Normes
Ortogràfiques de Castelló, a l'estiu de 1996 els valg coordinar i
ampliar.

Agraïments
En primer lloc, he d'expressar el meu agraïment a Antoni

Ferrando i a Vicent J. Escartí, ja que sense el seu estímul no hauria
fet aquest llibre. Més encara: Vicent]' Escartí n'hauria d'haver sigut
coautor. No puc exposar ací per quina raó ha renunciat a allò a què
tenia dret, però com a mínim voldria dir que aquesta causa es troba
als antípodes d'una temptació egoista en què podem caure els pro
fessors universitaris.

També vull donar les gràcies a totes les persones que m'han
orientat en la bibliografia o que han llegit el manuscrit i m'han fet
observacions, les quals, indubtablement, han millorat el contingut i
la manera d'expressar-lo. Concretament, moltes gràcies a Emili
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Casanova , Antoni López i Qu iles, Joaquim Martí, J aume Pérez

Montaner, Francesc Pérez Moragon, Josep Lluís Pitarch , Lluís B.

Polanco i Vicent Simbor. Finalment, a Vicent Pitarch no solament

li he d 'agrair les nombroses observacions que m'ha fet , sinó també

les incomoditats que ha hagut de patir.'

*
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PART PRIMERA: EL PASSAT

CAPíTOL 1. IMP ORTÀNCIA DE L'ORTOGRAFIA . L'ORTOGRAFIA DINS DE

LA TEORIA LINGü íSTICA I DINS DE LES SOCIETATS

1.O. Introducció
Si volem parlar sobre les Normes Ortogràfiques de Castelló, serà

ben convenient que, primer que res, ens preguntem què és l'orto
grafia. Aquesta manera d'actuar' ens farà descobrir un fet que sem
bla una contradicció: que l'ortografia és alhora molt important i
molt poc important. Però només hi ha una paradoxa. El camí que
ens portarà a reduir la contradicció a una paradoxa serà la definició
d 'una sèrie de conceptes (com ara «Ilet ra») i la consideració que el
llenguatge només existeix en la comunicació lingüística (la qual és
un fenomen socia!). En efecte, l'ortografia és molt poc important des
d'un punt de vista lingüístic (§ 1.1), però, contràriament, és molt
important des d 'un punt de vista sociolingüístic (§ 1.3).

Finalment, aquests aclariments teòrics ens permetran que
comencem a acostar-nos a la comprensió d'un fet a què dedicarem
tot el capítol cinqué: per quina raó les persones que s'oposen d'una
manera activa a la normativa lingüística d 'una llengua comencen
sovint per qüestionar l'ortografia que té aquesta llengua (§ 1.4).

1.1. L'ortografia dins del sistema lingüístic
Els lingüistes solem donar a l'ortografia molt poca importància.

De fet, no és gens difícil que un estudiant d'una Facultat de
Filologia acabe la carrera sense que haja tingut cap professor que
s'haja parat a comentar l'origen històric i l'evolució de l'ortografia
que usa la llengua que l'estudiant ha estat treballant durant quatre
o cinc anys. Per una altra banda, l'opinió dels lingüistes també pot

Aquest a rnerodologia o manera d'a ctuar és el camí propi de la ciència : aclarir els concep
tes en què ens fonamentem o que usem .
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1.1 Importància de l'ortografi a

aparéixer entre els pedagogs, com veiem en aquestes paraules
d 'Alexandre Galí (que cita Solà - 1989: 43 ):

..Entre les m últip les exigències de l'e xp ressió escri ta , l'orr og ra

fia és Ja més arr ific iosa i arb irrà ria , la menys vincu lada a les necessi

rat s i als interessos virals qu e mouen els homes a parlar i a escr iur e.

Un cop [. . .} do minat el mecanisme de la llengu a escrita, les inte r

ferències que sobrevenen enrre els sons i els sig nes qu e els repres en

ten , i la pruïj a de precisió i ma ti sació g ràfiq ues, són coses d 'un a alrra

esfera tan secundària que ni preocu pen el lit erat en el bull de la seva

producció, ni lleven a la com posició lit eràr ia cap dels seus arr ib ur s

de bellesa.» (A. Gal í, 19 26)

Ben mirat , és molt facil de comprend re la raó per la qu al els lin 
güistes donem poca importància a l'ortografia, ja que , com veurem
de seguida, només hem de tindre en compte la definició de la parau
la que representa la unitat o símbol mínim de l'escriptura, que és la
lletra. El Diccionari Valencià diu, com molts altres dic cionaris, qu e les
lletres són «cadascun dels signes qu e representen els sons d 'un llen
guatg e». En aquesta definició, si canviem el terme sons (que és un
poc vagu e en la teoria lingüística) per fonema (que és més clar i rigo
rós), resultarà que les lletres «re-present en» fonem es. Ara bé, ar és
qu e el prefix compositiu verbal re vol dir «tornar a» (com ara en la
paraula refer, «to rnar a fer»), haurem de deduir que les lletres tornen
a presentar una cosa que ja presenten els fonemes : els sons bàsics
d 'una llengua. Finalment, exacrament com sempre que hi ha una re
presentació, haurem de concloure que allò que és més bàsic o fona
mental és la presentació, ja qu e és evident que , si una cosa no exis
teix , no la podem re-presentar o tornar a presentar.

Vet ací, per tant, que , amb un sol factor (la definició de la parau
la lletra), ja hem aclarir per quina causa els lingüisres don em poca
importà ncia a l'ortografia dins del sist ema lingüísric: perquè és bàsi
came nt una representació dels fonemes d 'una llengua i, conseg üent 
ment, allò que importa més és l'estudi dels fonemes, la fonologia. La
relació que hi ha entre la fonolog ia i l'ortografia també permet d'en
rendre que qualsevol gramàtica ben feta estudiarà primer la fonolo 
gia d'una llengua, i després la representació gràfica d 'aquesta fono
logia. En valencià, són bons exemples d 'aquesta concepció les
gramàtiques de Manuel Sanchis Guarner (950), de Carles Salvador
(951) o d 'Enric Valor (977).
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Tanmateix, hem d 'afanyar-n os a dir qu e la propietat que I'orro
g rafia siga molt poc impo rta nt dins de la teoria lingüíst ica, no com
porta ge ns ni miqu eta q ue siga una part subalte rna de les norm at i
ves que regulen l'ús social de les llengüe s. De fet , l'ortografia és tan
bàsica di ns de q ualsevol norm ati va lingüíst ica, que sol ser la prime
ra part i, per tant , sol ser la més bàsica o foname nt al. Els lectors
podrien pensar que estic cont radient -me, ja que, d 'una banda, he
intentat demostrar qu e l'ortografia és secundària davant de la fono
log ia i, de l'altra banda , acabe d 'afirmar que és la primera pa rt de la
norm ariva lingüíst ica. Però, ben mirat , no hi ha una contradicció ,
sinó una paradoxa, ja que la teo ria lingü ística i la normativa lin
güística són coses di ferents, i la demostr ació que hem fet de secun
darierat és aplicable a la teor ia ling üís tica, però no a la normati va.
La teoria lingüís tica és aquella part de la ciència que intenta expli
car el lleng uatge en gen eral , i cada una de les lleng ües en part icular.
Pel qu e fa a la norma tiva lingüística, introdui rem en la pròxima sec
ció (§ 1.2) aquesta noció, ja que aquesta ope ració ens permet rà expl i
car, en la següent (§1.3) , per qui na raó és tan dec isiva l'or tografia
di ns de les norm atives lingü íst iques.

1.2. Les f inalitats més bàsiques de les normatives lingüístiques
Si no hi ha factor s socials en contra, les llengües tenen la tendèn

cia a anar variant d' una forma extrao rdi nària. Per exemp le, d 'una
sola llengua, el llat í, han eixit hu it o nou lleng ües romà niques , i
alg unes d 'aquestes llengües tenen unes diferències internes molt
grans, sobreto t aque lles que no han tingut expa nsions terr ito rials
com a conseqüència d 'int ervencions mi li tars. Com ara, l'italià o l'oc
cità (que són idiomes que s'han format en ror l'à mb it ling üíst ic en
qu è es parlen) ten en molt es més d iferències interne s que les llengües
romàniques de la península ibè rica (que durant l'edat mitj ana varen
t indre expansions terr itorials cap al sud) .

Com a conseqüència d 'aquesta tendència a la diversificació, tores
Ics llengüe s que tenen milions d 'habitants i que aspi ren a conservar
la unitat inte rna, necessit en recórrer a la formació d' una llengua
comuna (o estàndard) per mitjà d 'una normativa lingüística. És a dir,
els parlants necessiten posar-se d 'acord davant de les d iferències
internes, siga en la fonè tica (com ara la variant un terròs de sucre / un
tarròs de sucre), en la morfolog ia (pe r exemple el present de subjun
tiu del verb morir: quejo muira / quejo muiga / quejo morga), en el lèxic
(com ara la dualitat valenciana roig / vermell) , en la form ació de
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1.2 Importància de l'ortografia

paraules (per exemple en la dualitat mosquer / moscam) o en les cons
truccions (com ara l'expressió valenciana més aïna).2 Com ha dit
Vicent Pitarch, la finalitat bàsica de la normativa és «orientar
davant la dispersió» :

«La funció que la sociecac d 'avui assigna a l'autor irar lingüíst ica

no és pas la de gendacme de l'idioma, sinó més aviac la de g uia que

hi orienre davanc la dispers ió. Enfront d 'una concepció defensiva,

inccínsecamenc estantissa, const rict iva, de la normaciva, optem per

un enfocamenc d inàm ic, pocenciador de la creativitat i de l'ús social.

[ .. .) Nece ssitem que incenvinga al si de la socieeac corn a garancia

de cohecència del sistema lingü íscic, requ isit foname ncal perquè la

llengua hi puga vehicular la convivència a nivells de norm alitat. "

(Pitarch - 1996: 83)

Convé ressaltar que les normatives lingüístiques tenen una natura
lesa social, no debades són una regl amentac ió bàsica d 'una part del
funcionament de la societat , concretament la que afecta la com uni
cació lingüística.

Una conseqüència de l'existència d 'una normativa lingüísti ca és
que frena una bona part de les evolucions centrífugues i disgrega
dores . En canvi, dins dels idiomes que viuen en condicions socials
opressores, passa pràcticament el contrari, ja que les llengües domi
nades tendeixen a augmentar les diferències lingüístiques internes
alhora que van supeditant-se i assimilant-se a la llengua socialment
dominant, procés que porta en general a la destrucció i finalm ent a
la mort de la llengua oprimida. Per exemple, els lingüistes valen
cians que estan treballant la llengua dels segles XVIII i XIX (com ara
Josep Martines -de la Universitat d'Alacant- o Joaquim MartÍ
de la Un iversitat de València) estan trobant que moltes de les
diferènc ies diale ctals actuals (tant les internes al valencià com entre
el valencià i els parlars de les Balears i de Catalunya) són posteriors
als efectes destructors que el poble valenc ià va patir quan les seues
estructures polítiques, jurídiques i adm inistrat ives (i l'oficialitat de

En la llengua comuna, aquesta expressió dóna prioritat o bé a l'oració en què figura (i), o
bé (quan és comparariva) a l'ant ecedenr de la comparació (ii-iii):

(i) N o rinc ganes d 'eixir. Més aïna em qu edaré en casa
(ii) Més aïna que eixir, tinc ganes de quedar-me en casa

(iii) Tinc ganes de quedar-me en casa, més aïna que eixir

Sobre l'ú s d'aquesta expressió en escrits valencians populars, vegeu Colomina 0995 : 175

in.4).

24



Les finalita tJ bàJiqueJ de les normatives lingüÍJtiqueJ 1.2

la seua llengua) varen ser suplantades per les castellanes «por justo
derecho de conquista » (1707).' Com ara, els escrits populars valencians
de primeries del segle passat usaven la forma veure.'

Per una altra banda, alhora que hi ha aquest procés de fragmen
tació interna (de la forma única saber, es passa a la trinitat saber / sabre
--de Mallorca- / sapiguer --d'una bon a part de Catalunya), també
hi ha un pro cés en què la llengua oprimida va desfem-se i assimi
lam-se a la llengua marginadora. En el cas valencià, duram els segles
xv, XVI o XVII , la nostra llengua i la castellana s'interferien mútua
ment: passaven paraules d 'ací cap als dialectes castellans, i des d'allà
cap ací. En canvi, a partir de la nostra destrucció jurídica com a
poble, les interferències van tornant-se més i més unilaterals: des del
cast ellà cap als parlars de València i de Catalunya (i, en menor grau
- a causa de la insularitat-, cap als parlars de les Balears).' Per
exemple, quan era menut només semia dir aixeta o calaix, i l'ús del
pronom en era perfecte (De llonganisses me'n posaràs una quarta,
Enguany n'han vingut molts, de turistes); en canvi, ara veig que hi ha
jóvens que diuen el castellanisme grifo, o que vacil-Ien en l'ús del
pronom en (que és un constituent lingüístic que tam diferencia el
valencià del castellà), o que han reduït la dualitat caixó / calaix a
caixó per la raó que el castellà desconeix la distinció que fa el valen
cià . Vet ací quines paraules més contundents que ha escrit Lluís
Polanco sobre l'assimilació d 'una llengua a una altra:

«Una relaxació en la norma [' . .l d 'una llengu a i un a correlativa

g ran tolerància a cercs rrets d'aler es varietats --des de l'accept ació

indiscriminada de manlleus a la reducció de matisos expressius de

tora mena- poden ser un índex inequívoc de JUbJtitució lingiiÍJtica,

és a d ir de retrocés en l'ús social en benefici d 'una alera llengu a o

Vegeu per exemple Mart í (1994),

Actu alment, el valencià col-loquial di u vare. La causa que explica l'origen d 'aquesta form a
és una tendència morfològ ica qu e actua també a les Illes Balears i a Catalun ya: la forma

( ió d'i nfinitius a part ir de les formes del futur i del condici onal. Per exemple, el pob le
mallorqu í ha creat la form a sabre(o sêbre, am b la vocal tòn ica que s'ano mena neut..a ) a par

tir de les formes del futu r (Jabré) i del cond iciona! (Jabr ia), exactament com el pob le
valencià ha fet vare a par tir de les formes del futur (vore) i del condi cional (varia), les qual s

(dig uem-ho de passada) tam bé es diuen a les Illes Balears i a Catalunya , L'evolució gene

ral és la mateixa, però a vegades canvia el ritme: les forme s valdre i caldre estan molt este

ses, cont ra sabre o toldre (de voler-voldré-voldria). En §7 .5 i §7.6 tractarem la qüestió de
saber si als valencians ens convé usar. en la llengua culca. uoreo veure.

Sobre aquesta qüest ió, podeu consultar Colón (1967), o les sínt esis de Bruguera 0985:
66-73) i Colón (1993: 167-1 70)
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variet at . És per això que cerres manifesracions d 'a nti normisme, sora la

capa de populisme demagòg ic [. .. l poden encobrir el reforçament de

rend ències que menen a la desaparició de la llengua o varierar en

q üesti ó. Un cert grau de purisme, per ram , ja siga popu lar o cultis ra

i basar en uns o alrres criteris, sembla doncs ind ispensable, i en dos

sent its que convindria no confondre : d 'un a banda preserva les quali 

tats est rictament ling üístiqu es que permeren a les varierars d 'una

llengua funcionar en rars els àmbi rs amb amplirud de recu rsos pro

pis; de l'altra, qualsevol purisme ja posa en pràctica, perse, (Or i que

sols a un cert nivell , la funció di scriminam necessària a qualsevol

llengu a per a assegurar el seu funcionarn enr. » (Palanca - 1996: 27)6

A partir de les observacions anteriors, podríem eixamplar les
finalitats bàsiques de la normativa lingüística. En efecte, a més de
facil itar la comunicació interdialectal (i la conseqüència que com
porta: frenar la disgregació interna), si la llengua normativitzada es
troba en una situació social de marginació, la normativa lingüística
també té la finalitat bàsica de parar l'assim ilació i la destrucció
corresponent que provoca la llengua que és socialment dominant.
En els dos capítols posteriors, tractarem més finalitats de les nor
mat ives lingüístiques (concretame nt en §2.3-§2.4, §3.1 i §3.3
§3.5).

1.3. L'ortografia dins de la normativa lingüística, 1mportància social de
l'ortografia

Ara , en haver comentat per a què aprofiten bàsicam ent les nor
ma tives lingüístiques, ja podem explicar per qu è hi ha due s valora
cions de l'ortografia q ue són pràct icam ent oposades. Quan una llen
gu a europea actual viu en la situació vergonyosa qu e els seus par
lants són analfabets en la seua pròpia llengua (com passava fa molt
pocs anys en valen cià d 'una manera pràcticament absoluta, i encara
passa ara entre els valencians de més de trenta anys), quan una llen
gua es troba en aquesta situació destructora, en el cas que hi haja un
moviment social que int ent e recuperar la dignitat perduda, la pri
mera necessitat que probablement es plantejarà és l'ortogràfica. En
canvi, aquest moviment estarà poc preocupat per la normativització
d 'aquells fenòmens lingüístics que corresponen a les parts més

Pel que fa al valor sociolingü ísric de l'ad ject iu discriminant, podeu consultar Murgades
(19 96), llibre rirular precisamem Llengua i discriminació.
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importancs de la teori a lingüíst ica, la sintaxi (com ara saber si és pre
feribl e ajudar-fi -com diu el valencià rradicional- o ajudar-Lo 
com diuen una part dels parlants acruals) i la semànt ica (com ara la
fixació de les regles qu e determinen l'ús de les preposicions a i en).

Aquesta discrepància entre la normativa lingüíst ica (que form a
part de la regulació del funcioname nt d 'una societa t) i la teoria lin
güís tica (que és una de les ciències) és molt fàcil de just ificar. En rea
litat , la mateixa definició de!' terme ortografia aclareix la divergènc ia
que hi ha entre la teoria lingüísti ca i la normativa lingü ísti ca davant
de l'orrografia. En efecte, si tenim en compte que la paraula ortogra
fi a significa "la g rafia correcta de les paraul es» (la «recta escriptura
dels mors d 'un a llengua», diu el Diccionari VaLencià); i si hi afegim
que, en l'Europa del segle xx, una normativa lingüíst ica no es POt
establir sense textos escrits , en resultarà qu e, qu an un poble vol bus
car una norm at iva per a la seua llengua, la pr imera cosa que es plan
tejarà és com ha d 'escriure les paraules del seu idioma, ja que, si no
actu em així, la comunicació escrita serà pràct icam ent impossible i,
per tanc, no serà fact ible que acarem les alt res cinc parts de la nor
mat iva lingüíst ica, qu e són aqu estes:

1) Quin es paraules pertanyen a aquella llengua i què volen dir
(objecte d 'escudi de la semàntica , concretada en el diccionari
normatiu de cada llengua). Per exemple, als valencians ens
convé dir Vés per La vora o Vés per La vorera, ja que acera és una
paraula castellana (encara que l'ajuntament de València ha usat
aquest castellanisme en una de les poques ocasions en què s'ha
dignat en els últims anys a usar la llengua del poble valencià).

2) Qu ines variacions (sobretot les flexives: nombre, gènere i per
sona-temps-mode) admeten els noms , els ad jectius i la con
jugació dels verbs (morfologia). Heus-ne ací uns exemples:
tauLa / taules (variació de nombre); eLgot / La forqueta (variació
de gènere); jo treballe / tu trebalies (variació de persona).
Esporàdicament , hi ha algun problema en la norm at iva, com
ara en la paraula compte, que en el valencià col-Ioquia l sempre
ha sigut mascul ina (el compte corrent), però que ara alguns
comencen a fer femenina pel gèn ere del castellà (la cuenta).

3) Com s'han de combinar les paraules (sint axi). Per exemple, en
valencià és molt habitual posar la preposició de ent re el quan
titatiu i el nom (Quant de pa vols?, En aquest carrer hi ha molt
de cotxe, A ra a La Ribera es fa poc d'arròs. . .), cosa que el castellà
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només fa en la paraula equivalent de gens (Ja no hi ha gens de
rosada / Ya no hay nada de rodo).
Les persones que coneixen i segueixen el valencià tradicional
tenen pocs problemes en la normativa sintàctica. Per exern
ple , en valencià és més adequat que l'objecte directe no tinga
preposició en general i, per tant, és preferible dir La desapa
riciódel valencià perjudicaria tot el poble valencià, en compte de
perjudicaria a tot el poble valencià.

4) Com s'han de formar paraules noves a partir de paraules pre
existents (formació de paraules). En posaré tres exemples que
són ben diferents des d'un punt de vista qualitatiu. A partir
del verb portar (o dur) i del pronom feble en (el que apare ix en
una oració com D'arròs ja en tincprou) hem creat el verb empor
tar-se (o endur-se) , que indica precisament el contrari de portat;

o dur: quan una persona s'emporta o s'endú unes cadires, hi ha
una separació o allunyament, mentre que si algú ensporta o ens
du una dotzena de figues bacores, hi ha una aproximació o
acostament. Un segon exemple: amb l'all i el pebre (que és el
fruit de la pebrera) , hem compost allipebre. El tercer exemple
pertany a la part que els lingüistes anomenem derivació: amb
el sufix -ar i el nom dels fruits que donen les plantes, els nos
tre s llauradors fan els melonars i els arrossars, els dacsars i els
fesolars, els carxofa rs i els bladars, etc.
També hi ha algun problema ací, sobretot com a conseqüèn
cia de l'absència quasi total de mitjans de comunicació en
valencià, i del martelleig dels «cuponazos» i els «Iib rerones»
de la propaganda, casos en què nosaltres recorrem a uns altres
sufixos (colze-colzada, puny-punyada, pedra-pedrada, faena-fae
nassa, veu-veuarra, casa-caseta . . .). De fet, el sufix -ó és dimi
nutiu en valencià (botifarra-botifarró, pansa-pansó, tenca-tencd,
soca-socó, carrer-carreró.. .), inversament al castellà.

5) Finalment, la darrera part de la normativa lingüística que
hem d'acarar és saber de quines maneres es pod en pronunciar
les paraules (ortoèpia O normativa fonètica) . Com ara, hem de
saber què és més adequat, pronunciar la paraula sèrie amb una
e oberta o amb una e tancada. Un altre exemple: una part del
poble valencià pronuncia el nom Callosa d'En Sarrià (que es
troba prop de Benidorm, a la Marina Baixa) amb una o ober
ta, però els valencians de Callosa (i els de l'entorn) pronun·
cien el nom del seu poble amb una o tancada.



Importància social de l'ortografi a 1.3

I bé, lectors, ja hem vist de quina manera ran simple es pot expli
car la paradoxa que allò que és ben marginal en la teoria lingüística
(la representació gràfica dels sons o fonemes), és ben bàsic en les nor
matives lingüístiques. En efecte, si un poble europeu del segle xx
no es posa d'acord en la manera d'escriure les paraules, serà pràcti
cament impossible que es puga entendre en les altres parts de la nor
mativa lingü ística i, per tant, una llengua europea actual que no
tinga ortografia serà pràcticament incapaç de dotar-se d 'una norma
tiva lingüística.

Ben mira t , hem arribat a una predicció teòrica que té mol tes
corro boracions empíriques. Per exemple, Pompeu Fabra va comen
çar la investigació per l'ortografia, com ara participant en la cam 
panya ortogràfica de la revista L'A venç, 1890 -1892; un altre exem 
ple: el treball que va prese ntar aquest lingüista al primer congrés
internacional de la llengua catalana (celebrat l'any 1906) era sobre
ortografia. Un poc de temps després, l'Institut d'Estudis Catalans va
aprovar les norm es ortogràfiques el 1913, cin c anys més tard es va
publicar una g ramàt ica oficial molt elemental (918), i, al cap de
quinze anys , apareixia el diccionari (1932). Una evolució semblant
hi ha en l'establiment de la normativa del castellà: en 1726, es fixa
l'ortografia; de 1726 a 1739 es pu blica el di ccionari; i en 1771 s'e
dita la gramàtica .

La importància bàsica que té l'ortografia en l'establiment de les
normatives lingüístiques, es veu reflectida en els escrits dels socio 
lingüistes, els quals poden variar en les parts de la normat iva i en la
seua ordenació, excepte en dos factors: el fet d 'incloure sempre l'or
tografia, i el fet que l'ortografia sol anar al davant . És fàcil trobar-ne
exemples, i ací em limitaré a unes quantes manifestac ions d 'un
parell de llibres de sociolingüistes. Lamuela 0994: 111) d iferenc ia
entre <da feina de despatx -elaboració d 'ortografies, propostes de
modernització lexical- i la feina de difusió de les formes proposa
des ». Una miqueta més avant , comenta qu e el socioling üista
Haugen diferencia tres «codificacions» , «la gràfica, la gramatical i
la lexical>, (p , 122).7 En ellll ibre de Pirarch (1996), torna a apar éi
xer la concepció d'Haugen (p . 35), i després els lecto rs troben la
citació seg üent : «el primer acord oficial qu e es realitzava entre el

N 'hi ha exemples d iferent s a les p. 129 (de K1oss) i 140 (de l'Escola de Praga).
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regne holandés i Bèlgica» per tal de coordinar el flamenc i el neer
landés, té com a objectius «la fixació en comú de l'ortografia, I
gramàtica i el lèxic» (p. 42).

1.4. Els defensors d'un poble i l'ortografia
El fet que l'ortografia tinga una importància social tan gran

també permet d'entendre una altra actuació: que les persone
cont ràries a la recuperació social d 'una llengua poden caure en I
temptació d 'intentar que aque sta llengua no tinga ortografia (o qu
en tinga moltes), no debades s'esdevindria que, en aquesta siruaci
d 'absènci a de normativa ortogràfica (o el cas que en el fons és idèn
tic: de coexistència de moltes), la llengua socialment dominada con
tinuaria dividint-se i fragmentant-se, corrompent la seua unita
interna i degradant-se, i, finalment, aniria assimilant-se i morin
davall del peu de la llengua socialment dominant.

D'una manera més precisa, podríem dir que aquells que sigue
contraris al reviscolament lingüístic d'un poble (com ara el pobl
valencià), poden intentar qüestionar l'ortografia que hi haja en vigo
en la cultura d'aquesta comunitat lingüística, ja que seguint aques
camí qüestionaran rota la normativa lingüística que els escriptors
els lingüistes d'aquest poble han anat elaborant, cosa que equival
afonar l'ús culte d 'aquesta llengua.

Reprendrem la predicció teòrica anterior en §4.1 i en el capítol
cinqué (on analitzarem un q üesrionarnenr de les Normes Orrogràf
ques de Castelló), però ara podríem afegir que l'orrografia no sola
ment és important des del punt de vista funcional de l'el aboracio
d'una normativa, sinó encara des d 'un punt de vista simbòlic. Pe
exemple, Murgades 0996: 88), després de comentar com de neces
sari és el domini de l'ortografia de les llengües no dominades pe
ascendir socialment, trau aquesta conclusió: «L'ortog rafia, doncs
entesa com aquesta capacitat de fixar unitàriament les forme s d
l'escriptura, cobra el valor d 'un símbol. I als ulls dels qui no pode
tenir-hi accés, gairebé el d'un fetitxe ».

1.5. Consciència valenciana de la importància social de l'ortografia
Cal dir que els nostres avantpassats ausades que coneixien la gran

importància social que té l'ortografia, i per això la revista Taula cü
Lletres Valencianes (que va iniciar la campanya que finalment va
desembocar en les Normes Ortogràfiques de Castelló) hi insistia,
tant en el número de juliol de 1930 (començament de la campanya)
com en el número del mes següent:
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«L'escat caòti c del valencià ens ha fet pedre una gran canritar de

públic i és una dificultat insuperable per a l'escripror.» (Taula de

Lletres Valencianes , 34, juliol de 1930)

«D 'ottografies no en pot haver més que una i eixa deu set la que

ut ilitze tot aquell que vullga escriure en valen cià i la que es reco

mane als que hagen d 'estudiar el nostre id ioma.

»Tenirn l'experiència de que cap inst itució de cultu ra ni cap

home, pot resoldre aquest punt capital i urgent del nostre renaixi

ment literari i cultu ral. Úni cament un acord ---<:om hem proposat

[en el número anterior de la revista)- de les publicacion s valencia

nes, acabarà amb l'anarquia ort ogr àfica del valenci à, que tant a jorna

la seua acceptació i inclús el seu desenrorll Iirerari .» (Taula de Lletres

Valencianes , 35, agost de 1930)

1.5

Després de firmades les Normes Ortogràfiques de Castelló, l'ajunta
ment de València, dins de l'edició que en va fer, encara continuava
remarcant la importància social de l'ortografia:

«Una de les causes que han dificultat l'ú s escric de la llengua

valenciana, ha estat la manca d 'un itat orto gràfica, per Ja qual han

propugnat sempre els amants de la nostr a parla sense que mai s'ha

guera pogut ar ribar a un acord: acord al que fa poc han arriba t enti 

tats i escriptors aurori sars, formulant i acatant unes normes ortog rà

fiques que, per tractar- se d'una obra purament valenciani sta,

l'A juntament de València es creu en el cas de propagar en la solem

nitat de la Festa del Llib re.» (<< Advert iment » a l'edic ió de les Normes

d'ortografia valenciana, Ajuntament de València, 1933)

En realitat, uns quants anys abans Fabra (1927 : 168 ) havia escrit
que «el fet d 'haver-hi més d 'un sistema ortogràfic porta fatalment
com a conseqüència que la gent no en sàpiga cap ». Posteriorment,
Badia ha subratllat repetidament que l'existència d 'una ortografia és
una «qüestió d'ésser o no ésser » 0964: 89 , 90, 98 ; 1973 : 143) , i
Polanco ha descrit el marc general qu e possibilita l'ex istència d 'una
pluralitat de normatives:

«És també un índex d 'inestabili tat en l'ús social d 'una lleng ua

- i alho ra una font d 'acceleració en la seua subsr irució-i- el cas par

ticular, bastant men ys estu diat , de confrontació de normes, una
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sit uació habit ual en mo ltes de les anomenades llengües subord ina

des.. (Polanco - 1996: 27)

1.6. Conclusions sobre la importància de l'ortografia
L'ortografia té molt poca im portància dins de la teor ia ling üíst i

ca, ja qu e és bàsicament una representació de la fonolog ia i, per tant
és aquesta part de la teori a lingüíst ica la que és import ant (§1.1). E
canvi, l'ortografia és en ge neral la part més bàsica d'una norrn ativ
lingüíst ica. Aquesta valoració tan diferent s'exp lica per la raó que I
normativa lingüística forma part de la reglamentació del funciona
ment social , i té com a object ius més bàsics frenar la disgregació
qu è tend eixen les llengües i facil ita r la comunicació interdialecral
De més a més, en el cas qu e hi haja una dominació lingüíst ica, I
normativa també té la m issió d 'aturat l'assimilació a la lleng
socialment dominant, ja qu e aquest procés destructor porta a mata
la llengua dominada (§1. 2).

Davant d 'aquests objectius de la normativa lingüística, pod e
dir qu e, en qualsevol llengua que tinga d iversos milions de parlants
és impossible elaborar una normativa lingü ístic a sense elaborar tex
tos escrits i, per tant , la primera necessitat normativa és l'o rtografi
de les paraul es, ja que les diferències morfològiques o si ntàctique
no solen impedir la comun icació, però l'ús de convencions g ràfique
diferents sí que la dificulta molt (§ 1.3) .

La g ran importànc ia funcional i simbòlica (§1.4) q ue té l'orto
g rafia dins de les normati ves ling üíst iques, permet d' ent endre qu
els oposito rs al recobr ament de l'ús social d 'una lleng ua inte ntaran
prim er que res qüesti onar l'o rtog rafia que hi haja en vigor, ja qu
això equival a intentar que to t el procés de recuperació lingüístic
avorte mortalment (§1.4). En canvi, les persones patriòt iqu es qu
defenguen una llengua i que la vege n afonada en el caos ortogràfic
ausades qu e hauran aprés a través d 'una experiència dolorosa co
d 'important és la normati va ortog ràfica . H em exemplificat aquest
realit at per mit jà dels nostres avant passats dels anys 30 (§1.5), el
quals coneixien molt bé la importà ncia bàsica que té l'ortogra fia, n
debades patien en la carn pròpia (<<1 'esta t caòtic del valencià», « l'a
narquia orrogràfica ») les conseqüències funestes que té la pluralira
ortogràfica sobre l'ús culte i responsable d'una llengua dominada.
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CAPÍTOL 2. GESTACIÓ, APROVACIÓ I VAlORACIÓ DE LES NORMES

ORTOGRÀFIQUES DE CASTELLÓ

2.O. Introducció
Després de veure la importància que té l'ortografia en la norma

tiva i com n'eren de conscients els valencianistes dels anys 30, ara ja
estem en condicions de descriure i de comprendre com varen sorgir
les Normes Ortogràfiques de Castelló (§2.l), i per què el nostre
poble va valorar rant aquest esdeveniment imprescindible per a la
dignificació i la recuperació de l'ús social del valencià (§2.2).
Aquestes qüestions les completarem, en primer lloc, amb una expo
sició dels criteris bàsics de selecció lingüística que hi ha darrere de
les Normes Ortogràfiques de Castelló (§2 .3); i, en segon lloc,
comentarem quins mitjans s'han usat per a fer possible l'assoliment
dels criteris anteriors (§2.4). Finalment, tractarem una qüestió mar
ginal (relació de Pompeu Fabra amb el barceloní -§2.5- i amb el
valencià -§2.6), però que convenia introduir per tal d'afrontar cre
ences que hom sol propagar sense l'aval de la demostració empírica.

2.1. Gestació i aprovació de les Normes Ortogràfiques de Castelló I

L'origen de les Normes Ortogràfiques de Castelló es troba pro
bablement entre aquells valencians que a darreries del segle XIX i
primeries del segle xx es marquen com a objectiu traure el valencià
de la prostració social en què es trobava. Per exemple, l'any 1903 el
patrici castellonenc Gaetà Huguer Breva (1848-1926) assenyalava
que la «tan gran falta de fixació» que hi havia en la llengua, feia

La informació d 'aquesta secció i de la següenr l'he treta bàsicamenr de Francesc Pérez

Moragon (1982). Vegeu ram bé, del mare ix auror, la inrroducció a Pérez Moragon i

Andreu (1993). Els lectors que vulguen aprofundir aquest tema, poden consultar Pirarch
0994: 97-123) j (995), on també trobaran bibliografia a les ps. 14,93 i 104.
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necessari l'establirnenr d' «una junta de filòlegs valencians» per.
normalitzar la situació (Pitarch -1995: 92) . I bé, no és gens casu
que aquesta petició de «fixació" de la normativa lingüística vale
ciana vinguera d 'un personatge que l'any amerior havia reivindic
l'ús social del valencià amb unes paraules tan clares i conrundenti
com aquestes:

«Voldríem vore lo mov iment lIengüísric valencià ensenyorejat

de totes les mani festac ions inte l-Iectuals de la nostra regió, recon

quista nt lo púlpit en l'esgl ésia, un siti honr ós en l'escola pública,

anul -Ian t l'inj ust bande jament de què és víctima en los municipis,

diputacions, cam bres de comerç i tota classe d 'organ ismes que no

siguen rònega i exclusivament nacionals [ . . .}. Cal que lo coneixe

ment del nostre llenguatge literar i forme part integr ant de l'educa

ció de tot valencià mit janament cult .» (Gaerà Hu gue t Breva, 1902)'

Ara bé, els valencians no teníem aleshores persones mínimameo
preparades en el coneixement cienr ífic del valencià,' i per això wet
Huguet feia aquestes dues peticions tan raonables dotze anys de!
prés:

«Pensionar per les diputac ions respective s jóvens de clar eng iny,

que anaren a l'esrranger a esrudiar filologia, i obrir classes de llen

gua valen ciana en l'universitar de València i en los inst itu ts

d 'Alacant i Castell ó.. (Gaerà Huguet Breva, 19 15)

Si l'origen més profund de les Normes Ortogràfiques de Castell
es troba en la ciutat que els ha donat nom , podem dir que l'orig é
més superficial i més immediat es troba en l'altre cent re del valel
cianisme durant el primer rere del segle xx, la ciutat de Valènci
Cal dir que aquest origen immediat és immensament democràtic,
que es tractava d 'arribar a un «acord " entre els valencians que us
ven la seua llengua en l'escriptura. Concretament, després dels fI;

He tre t aquesta citació (i la següe nt) de Pitarch 0995: 25-26).
Precisam ent a pr imeries de segle es desenvolup ava la formació lingüísrica d 'un alt re c

tell onenc, Joaquim Garcia Gir ona, el qual va publicar, en 1920, el poema èpic Sei;
(sobre la fundació del Regne de València), i, de 1922 a 1928, el Vocabulari del Maest.
publicat incomplet (fins a la llet ra g, inclosa) a causa de la seua mort . D'ací a poc pod~

conéixer mol t més bé la personalita t lingüística i literària del capellà de Benassal g ràc

a una monografia de Lluís Gimeno Betí, que està estudiant una qüestió tan import'
com és el món cult ural de Castelló a cavall dels segles XIX i xx.
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cassos a ' què havien portat persones com Milà i Fontanals a
Barcelona, o Lluís Fullana a València, la revista Taula de Lletres
Valencianes va iniciar, en jul iol de 1930, una campanya adreçada a
acabar d 'unificar l'ortografia valenciana. Vet ací un fragmenc de les

seues paraules:

«Per a arribar a la un ificació orrogràfica no veiem més que un

camí. No és el de les aut orit ats, qu e ja està vist que ningú reconeix,

ni el de la imposició, sinó el de l'acord . El dia que rots els que

escriuen valencià, amb més hab irur , es posaren d 'acord respecte a les

normes que calia emprar en rots els casos l'unificació ortogràfica

seria un fer i la nostra llengua hauria realit zar un dels guanys més

posiriu s... (editorial del núm . 34 de la revista Taula de Lletres

Valencianes, juliol de 1930 , titulada «Als escriptors valencians i a les

publ icacions valencianes»)

Aquesta crida va tindre èxit immediatament, ja que varen respondre
positivament les revistes Cultura Valenciana, Acció Valenciana, Avant,
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, i una de les poques edi
rorials valencianes que hi havia aleshores, L'Estel.

En proclamar-se la república, va aparéixer la possibilitat que el
valencià recuperara l'oficialitat, i aquesta circumstància va afavorir
la culminació de la unificació ortogràfica. En octubre de 1932, el fill
del patri ci Huguet, Gaerà Huguet i Segarra (1882-1959) rebia
l'encàrrec de proposar a la Societat Castellonenca de Cultura l'ela
boració d'unes normes d'ortografia i la confecció d'un vocabulari
ortogràfic, no debades Castelló era la capital cultu ral dels valen
cians . En el mateix mes d 'octubre, el dia 15, hi hagué una reunió de
1a Societat Castellonenca de Cultura, i l'elaboració de les normes
ortogràfiques va ser encomanada a una comi ssió en què hi havia
Lluís Revest, que en 1930 havia publicat el llibre La llengua valen
ciana. Notes per al seu estudi i conreu. Per una altra banda, Gaerà
Huguet va encomanar el vocabulari a Carles Salvador, que era un
bscripror prolífic, i després va ser un dels divulgadors més irnpor
tancs de les Normes Ortogràfiques de Castelló i l'autor d'una
Gramàtica Valenciana (1951) que arreplega la codificació gramatical
~e la literatura valenciana dels anys 30 i 40, treball que és tan digne,
Hue encara no ha parat de vendre's (ni per tanc de reeditar-se)."

Sobre la vida i l'obra de Carles Salvador, podeu consulrar la monografia de Simbor (198 3).
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El dia 12 de novembre de 1932, la Societat Castellonenca d
Cu ltura va aprovar la proposra de Lluís Revest , i un es quames set 
manes després cato rze inst itucions valencianes i un a cinq uante na d
personalitats firmaven , en un documen t dat at a 21 d 'octubre d
1932, l'acceptació de «les Bases ortogràfiques i el Vocabulari que
integren este qu adern ». Pe! que fa a la quantit at i la qualit at del!
signat aris, Vicent Simbor ha fet aques r come nta ri :

«H i trobem la pràcrica roralirar dels escriptors valencianisres

d 'aleshores , units - per fi l- en un desig de molr temps ençà anhe

lat: la normalirzació del valencià. H i són representades tores les

tendències tant est èt iqu es [ . . .} com polít iques (. . .l Amb aquesr

acord de tan amplíssim venta ll de su -cbs scriprors l'èxit de les

Nor mes ortogràfiques era assegurat .» (Sirnbor - 1983: 77)

Les regle s orrog ràfiques es varen donar a conéixe r a l'op in ió p úblid
en cinc publicacions (el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultun
- amb el t ítol «Bases d'unificació»- , El Camí, els Anales del Cent
de Cultura Valenciana , l'A lmanaque Las Provincias, i el Vocabulm
ortogràfic de Carles Salvador, ed ita t pe r L'Estel), i l'ajuntam ent ci,
València en va fer una edic ió que es va repartir gratuï tament duran
la Festa del Llibre de 1933.

Abans he afi rma t qu e la campanya de la revista valenciana Tau];
ten ia la finalitat d 'acabar d 'unificar l'ortografia valencia na, ja que I
un ificació estava prou avançada . En efect e, a mesura que els valen
cians anàve m deixant de ser un s ig norants de la nostra g ran litera
rura medi eval , i a mesura que aug men tava el coneix eme nt rig oró
dels nostres parlars actuals, es p roduïa un a unifi cació orrog ràfic
progressiva sota el guiatge de la grafia valencia na que estava llim
de la dominació caste lla na , això és, la medi eval. U n bon exempl
d 'aquesta un ificació progressiva es troba en els escri ts del pal
J oaquim Garcia Girona. G im eno Ber í (e.p .: §5 .l), adoptam el pur
de vista de les N ormes Ortogràfiques de Cast elló, ha conclòs que J

llengua de les cartes que Garcia Gi rona va escriure entre 1902
190 7 «ja s'a jus tava mol t al criteri consensua t desp rés de 11
Normes». I e! mateix Garcia Girona, en una carta del 17 de maig e
1918, op inava que «s'ha avançat molt en lo terreno ortografie i r
s'esca llun del terme. Les di ferencies que queden pa reixe n de r,

Les ps. 49- 53 , 75-78 i 95-97 comencen aspectes relacionats amb les Nom
Ort ogràfiqu es de Castel l ó.
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menos importants. Aixi siga.».'
La unificació de l'ortografia valenciana va rebre l'impuls defini

tiu després que l'Institut d'Estudis Catalans aprovara, en 1913, unes
normes ortogràfiques. Com veurem en §2.3 i sobretot en §3.4, un
criteri general d'aquestes regles era apartar-se tan poc com fóra pos
sible de l'ortografia medieval, i aquest caràcter conservador va pos
sibilitar que els corrents valencians d'unificació ortogràfica les
acceptaren prou ràpidament. Per exemple, set anys després de publi
cades (en 1920) ja hi havia unes quantes institucions que havien
acceptat aquesta normativa ortogràfica: la «Biblioteca València»
(creada pel castellonenc Josep Ribelles Cornín), la Joventut
Valencianista, El Cuento del Dumenge, l'Editorial Valenciana i la
Societat Castellonenca de Cultura~

En la dècada següent, l'acceptació continuà creixent, i, en aques
tes condicions, convenia arribar a l'acte formal que acabara de tan
car el procés d'unificació ortogràfica. Com ha escrit Vicent Pitarch
(1982 : 16; 1994: 104), «l'any 1932 no és punt de partida sinó de
clausura d'una etapa», i per això totes les publicacions periòdiques
dels anys trenta varen seguir les N¿rmes Ortogràfiques de Castelló:
Avant i El Camí, Acció i La República de les Lletres, Timó i les col-Iabo
racions en valencià a Nueva Cultura (Pérez Moragon, 1993 : 15).
!Amb el benentés que aquesta culminació històrica no lleva gens de
mèrit a Adolf Pizcueta (des de la revista Taula de les Lletres
~alencianes) ni als prohoms de la Societat Castellonenca de Cultura:

aetà Huguet i Salvador Guinot, Lluís Revesr i Carles Salvador,
, ngel Sanchez Gozalbo i Josep Pascual Tirado, etc.

Ben mirat (com ha observat Vicent Pitarch -1982: 16; 1994 :
104), el procés valencià d'unificació ortogràfica va ser molt paral -Iel
I de Mallorca i al de Catalunya. En efecte, en et cas de Mallorca els
eguidors d'Antoni M. Alcover varen desistir dc Ics singularitats
rtogràfiques en el mateix any en què els valencians arribàvem a la
nificació, el 1932 . I, en el cas de Catalunya, l'Acadèmia de Bones
letres i els Jocs Florals varen assumir la normativa ortogràfica

abriana en 1931 i 1934, respectivament .

.2. Les Normes Ortogràfiques de Castelló: valoràció del valencianisme
Ja hem comentat que els valencianistes dels anys trenta eren ben

onscienrs de la gran importància social que té l'ortografia d'una

Agraesc molc a Lluís Gimeno que m'haja permés consultar la seua monografia sobre
Garcia Girona .
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llengua (§ 1.5), no debades patien directament els efectes desastroso
que la pluralitat ortogràfica tenia per al valenci à. Tenint en compt
aquesta consciència, és ben comprens ible l'aleg ria que va produi
«l'acord » col-lecti u de Castelló. Per exemple, els antecessors d
l'Acadèmia de Cultura Valenciana opinaven d'aquesta manera e
assabentar-se d 'una reunió de la Societ at Castellonenca de Cultur
(potser la del 12 de novembre de 1932):6

«Desig feia ja temps senti r per molts valencianisres era arribar a

la un itat ortog r àfica de la nosrra llengua, aquesta vegada creguem

s'aconsegui ra. A les darreríes de l'any passar es celebra una reunió a

Casrelió a la que concorregueren prestigiosos elements d 'aq uesta

ciutat ar ribant per fi a un acord , i sabem qu e son molrs els escrip 

tor s de! País Valencià que han don at ja la seua conformi rar a les

esmentades normes que breument es publicaran seguides d 'un

Vocabul ari a elles adaptat .» (A nales del Centro de Cult ura Valenciana,

14 , p . 244 , octubre-desembre de 1932)

l , una vegada firmades, el director de Las Provincias (que també er
membre del Centre de Cultura Valenciana) en feia una valoraci
immensament positiva no solament des d 'un punt de vista qu alit
tiu, sinó encara des del punt de vista quantitatiu:

«J a tenen els escriptors valencians les desirjades normes ortogrà

fiques, acceprades per la casi roralirar de les encirats i conreadors de

la nosrra llengu a. Bé que podem dir que hem donar un pas de

iaganr .» (Teodor Lloren re Falcó, El Camí, 56, de l'u d'abril de 1933)

De més a més, aquesta opinió encara té més valor pel fet de vind
d 'una persona que, segons Giner 0 985: 146), era «poc ent usiasta
cap normativa gramatical », ja que estava «xapat a l'antiga indisc
plina», tot i que «tam bé les firmà {les Normes Ortogràfiques
Cast elló] , vista la unanimitat imperant». Per una altra banda, no c.
dir que, si passem a les persones que usaven el valencià d'una mane
ra més quotidiana i més conseqüent, la valoració és ta n positiva
més. Per exemple, vet ací l'opin ió que hi ha en la declaració sole

H e int ent at reproduir totes les citacions tal com es varen redactar i, pe r tant , a vegad

hi ha dife rències impo rtants entre la redacció de l'autor i la normativa lingüíst ica val

ciana, com en el cas de la citació que hi ha tot seg uir: orlografiques, creguem s'aconsegui

(en comp re de creem que s'aconseguirà), etc.
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ne que encapçala les Normes Orrogràfiques de Castelló:'

"Eixa és la nostra més gran satisfacció . Els escriptors i invesri

gadors del País Valencià, les corporacions i publicacions més prepa

rades de la nostra rerra, amb un patriotisme que mai s'enaltirà prou,

han arribat a l'acord transaccional que suposa el sistema que ací s'ex

plana. "

Al cap d'uns pocs anys, davant de l'entrada en el Centre de Cultura
Valenciana de Carles Salvador, un lingüista valencià jove i promete
dor, Josep Giner i Marco (que, desgraciadament, els valencians hem
perdut en gran part a causa de l'exclusió del valencià de les escoles i
de la universitat durant la dictadura franquista), feia un comentari
en la premsa en què hi ha aquest fragment:

«En la batalla lliurada contra l'anarquia ortogràfica i gramatical,

només hi ha un vençut: les formes anàrquiques de la indisciplina que

anaven rosegant la vida de la nostra llengua, i els vencedors som tots

els valencians . L'acceptaci óde les normes ortogràfiques i gramaticals

unificades no significa cap renúncia, cap venciment per ningú [' .. l

Una llengua sense unitat ortogràfica està en perill de mort. " a.
Giner -amb el nom de Guillem Renat-, Diario de Valencia, 9 de

juliol de 1936)

En realitat, les persones que firmaren les Normes Ortogràfiques
de Castelló, no solament confirmaven els fonaments de la normati
va lingüística valenciana, sinó que, com a bons valencians que eren,
tenien posats els ulls en l'extensió de l'ús social culte de la nostra
llengua. Com ha escrit el senyor Arcadi Garcia i Sanz, «molts dels
signataris de les Normes [ ...} no pretenien altra cosa que una nor
malització escrita en la llengua que parlaven, per tal de poder-la usar
d'una manera ordinària, tant en l'expressió científica i literària com
~n la popular» (dins Pérez Moragon i Andreu -1993: 31). En
f omençar la declaració solemne de 1932, els mateixos signataris ho
~aren expressar d'una manera tan bonica com clara:

«La llengua pròpia és la més alta manifestació de la personalitat

d'un poble [ ... l Aquells pobles que han recobrat la seua conscièn

cia com a tals no sols s'entreguen a l'ús del seu propi parlar, sinó que

Segons Giner 0985: 146), aquesta introducció ésobra de Carles Salvador.
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aspiren a la seua màxima depuració com a fenom en cultural i com a

prova que volen tornar a ésser ells mateixos .»

2.3. Els criteris de selecció que expliquen les N ormes Ortogràfiques
Castelló

Vicent Pitarch ha remarcat la g ran importància sociolingüísti
de les Normes Ortogràfiques de Castelló:

«La seua im po rrà ncia (de les N ormes Orrogràfiques de

Castell ó], que potser no valorem prou, resid í en la magnífica dimen

sió patriòtica que suposà qu e els darrers escriptors vale ncian s qu e es

ma nt enie n reri cenrs enfront de la regl amentació fabriana abdi cassen

del s seus personal ismes en benefi ci de la necessària uniformitat del

registre escrit. " (Pi tarch -1982 : 16; 1994 : 104)

Certament , aquestes Normes (i les que s'hi corresponen, les
l'Institut d'Estudis Catalans) tenen molta importància des d'
pum de vista sociolingüístic (§1.3), però també en tenen molta d
d'un pum de vista intern, ja que són unes normes civilitzades,
específicamem, anticentralistes, com ha remarcat Jeremies Barber:

«La d iferència de la regl ame nta ció fabria na respecte a [es alt res

veïnes més coneg ud es -francesa i caste llana fonamentalment- rau

en el fer que aqu esta no es basa en un únic mod el dialec tal q ue impo

sa a la resta de parlars . La reglamentació de Fab ra es POt definit com

poii cèntrica, és a dit que pet a la seua execució té en compte totes

les variet at s dia lec rals.» (Barberà - 1982: 4)

He investigar en un alue lloc (Saragossà -1997: §2) la ideolo
normativa del lingüista que més va contribuir a fixar les norm
ortogràfiques actuals, Pompeu Fabra (Gràcia, 1868 - Prada e

Conflent , prop de Perpinyà, 1948), i ací em limitar é a unes quant
nores , que dividi ré en dues parts. Primer comentarem els object
més importants que buscava aquest lingüista, i tot seguit, a la secc
següent , expli carem quins mitjans va usar per tal d'assolir els obje
tius .

Els objectius bàsics de Fabra consistien en l'inrenr de conjurr
nar aquests tres criteris:

1) La llengua actual no s'ha d 'apartar in útilment de la lleng
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medieval.
2) Hem de procurar que hi haja la màxima interrelació possible

enue la llengua parlada i la llengua culta, de manera que la
llengua col -Ioquial puga passar tota la seua vida a la llengua
comuna o estàndard, i que la llengua col -Ioquial puga anar
assimilant tots els enriquiments i els perfeccionaments que
vaja assolint la llengua culta.

3) Hem de coordinar els nostres parlars.

La raó d'intentar separar-nos tan poc com poguéssem de la llengua
medieval , és òbvia. En efecte, qualsevol llengua que ha passat per
una etapa d'opressió i de marginació social, en intentar recuperar la
dignitat col -lectiva procura conéixer la producció lingüística de les
~tapes de lliberrat i d'expansió per tal d'assimilar els guanys antics
que s'han perdut i que poden ser útils en l'objectiu de recuperar
~enuïnitat i ús públic.

No menys òbvia és la causa de l'objectiu d'acostar-se màxima-
enr a la llengua col-Ioquial. Realment, qualsevol lingüista cornpe

ent sap que el cor d'un idioma es troba en la llengua parlada i, per
ant, un idioma culte i responsable no ha de trencar mai inútilment
mb la llengua col-loquial. Cal dir que el lingüista de Gràcia dona
a molta importància a aquest objectiu, com veiem en aquestes
araules (reproduïdes tal com es varen publicar):

«La solució definitiva que han de rebre una gran pan de les

qüestions morfològiques i sintacriques [ ... }, depèn de la solució que

donarem a una qüestió capital [ . . .}: la de qu ina relació ha de guar

dat la futura llengua lireraria amb la llengua parlada. ¿Hem de

rebutjar en absolut els canvis que ha experimentar la llengua, els

quals han romput la unitat aconseguida un dia [a l'edat mitjana}, 

o [hem de} tecolzar el català literari sobre la llengua parlada, purifi

cant -la, refinant-la, però evitant tors aquells retocs que la poguessin

encarcarar? ¿Hem d'admetre, com ha estat proposat diferents cops,

l'existencia de dugues llengües incornpenerrables, -una llengua

purament Iireraria, arcaica, inmobilitzada, i una llengua familiar,

vulgar, condem nada a una perpetual degradació-- o rebutjar una tal

dualitat i voler les dugues llengües tant acostades que la parlada

pugui infondre rota la seva vida a la Iireraria i pugui, en canvi, anar

assimilant-se tors els perfeccionaments i refinaments inrroduits en

aquesta?» (Fabra -1907: 104)
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Pel que fa al darrer criteri de Fabra que comentarem ací, cony
remarcar que aquest lingüista tenia en el seu entorn dues normat
ves central istes (la del francés i la del castellà), però no les va irnir
sinó que va buscar la complementarietat dels dialectes, de mane
que la normativa es fonamentara en els parlars de les Illes Balea
de València i de Catalunya, i de manera que , consegüentment, fó
aplicable a tots els parlars. Vet ací un exemple de com raonava Fab
davant de les diferèn cies internes de la nostra llengua:

"El que sí era indi spen sable era de no adoptar cap convenció qu e

con tradigu ésalg un fet importam de la lleng ua . Aquesra ofereix una

d iversitat de pronúncies: el sistema a adoptar no havia d 'ésser

incompatib le amb cap p ronú ncia dialectal importam . [ .. .] Un mot

com fl or és en uns indrets pronunciat amb o obe rta, en d 'altres amb

o tancad a, en un es regions és p ronunciat amb r final , en d 'altres sense

aques ta r; però la g rafia flor convé a rotes les pronúncies amb qu e es

conving ui qu e el signe o POt ser lleg it ò o ó i qu e s'accepti la r muda .

Var iam, sego ns les contrades, les regles de lectura, un a mateixa g ra

fia convé a les div erses pronunciacions dialectal s d 'u n mateix mOL»

(Fabra - 1927 : 170-171)

2.4. M itjans f abrians en l'objectiu d'arribar a una normativa antic
tra/ista

Per tal d'assolir l'objectiu de coordinar els parlars de les Balea
de València i de Catalunya, Fabra es valgué de tres mitjans: la co
posic ionalirat , el polimorfisme i l'elaboració de criteris específics .

La composicionalirar vol dir que una regla es pot fonamentar
un parlar o en un altre, però la regla és aplicable a tota la lleng
Per exemple, la construcció temporal que encapçala la dita valenci
na En ser negre, botifarra, és ben viva en valencià, però és mort
Catalunya, i, no obstant això, és una regla que també s'aplica'
Catalunya.

El polimorfisme significa que, quan hi ha raons d'exten
geogràfica o d 'ús medieval , podem admetre més d'una forma dins
la normativa. Com ara, al costat de jo cant (balear), hi ha jo cante (u
gran part del valencià) i jo canto (valencià del nord i Catalunya).

Finalment , Fabra elaborava criteris (i els feia públics, lògi
ment), que és un mitjà molt important, ja que és l'única manera d
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Sobre les relacions de Fabraamb el barceloní 2.5

virar privilegis entre els parlars d'una llengua. Per exemple, davant
l'ortografia de les paraules tradicionals aquest lingüista es guiava
bàsicament pel principi que he subratllat en aquesta citació:

"Les qüestions examinades en primer lloc per la comissió foren

les que es refereixen a l'ortografia d'aquelles lletres que són pronun

ciades idènticamenc en el dialecce central , però continuen pronun

cianc-se discintament en altres dialecces, cals com la a i la e no accen

cuades, la b i Ja v. En aquesces qüescions predominà el criceri que un

dia soscingué N'Aguiló,' segons el qual, perdamunt qualsevol conside

ració decaràcter etimològic i perdamunt les habituds contretes en l'època de
la ckcadència sotala influència de l'ortografia castellana, homhavia d'a

tenir-se a lesgrafies medievals i a la pronúncia d'aquellsdialectes que con

serven l'antiga tradició. Un moc com buidar, per exemple, que apareix

conscancment escric amb b en cacalà ancic i és pronunciac amb b a les

regions que pronuncien distintament la b i la v, havia d'ésser escric

amb b, sense que davant aquells fecs pogués cenir cap valor la consi

deració que el dic moc prové del llací *vocitare, que ha donac el fran

cés vider i l'italià uuotare.» (Fabra - 1917: 6-7 [1091; subracllac

meu)

2.5. Sobre les relacions de Fabra amb el barceloní
Convé que anotem el fet que, elaborant criteris com els que aca

bem d'introduir, Fabra anava no poques vegades contra els costums
del seu dialecte (el barceloní). Com ara, feia tres o quatre segles que
la ciutat de Barcelona escrivia ells pensan i las taulas, però Fabra,
seguint Aguiló, va combatre enèrgicament aquestes grafies en nom
del principi que adés he transcrit. Ben mirat, en l'aspecte fonètic el
valencià és en general (amb el tortosí i el lleidatà) més conservador
que el català que es parla de Reus a Perpinyà i a les Illes Balears, i,
corn que el principi al-ludit és conservador, en resulta que la nor
mativa ortogràfica provoca, en general, més pocs problemes als
valencians que als catalans orientals i als balears. Per exemple, a
causa de la neutralització de les aa i les ee àtones en l'anomenada e

Marià Aguiló (1825-1897) va ser un inrel-Iectual mallorquí que tingué una importància

molt gran en la recuperació lingüística, cultural i ideològica del segle XlX. Va ser decisiu

en la iniciació de la Renaixença valenciana, ja que va influir sobre Teodor Llorente i sobre

Vicent Querol en els tres anys que va viure a València (1858-1861); i Fabra va explicitar

que la seua obra era una continuació de la tasca normativa que havia emprés el patriota
mallorquÍ.
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neutra (tal com fa rambé l'anglés o el francés), un parlant oriental n
sap si ha d 'escriure paret o perer , diversament dels valen cians, els tor
rosins i els lleidatans , que, pe r m itj à de la pronúncia vocàl ica, e
general arribem d irectam ent a la normat iva g ràfica . U n altre exern
ple : mentre qu e la ma joria de valencians no tenim cap pro blema
l'hora d 'escr iure anar o córrer, cànter o f errer, a les Balears i
Catalunya (i també en uns quants parlars valencians) han d 'aprend
quines paraul es tenen l' final i qu ines no.

En reali tat, hom ha parla t repetidament d 'un hipotèt ic cen rrali
me de Fabra sense aporta r-ne proves fonètiques o ortog ràfique
mo rfològ iques o sintàct iques, qu an la veri ta t és que es pode n apo
tar molt es proves em pí riques en el senti t contrari : que el barcelo
és el d ialecte que aquest lingü ista més va criti car. Podeu consult
Saragossà (1997: §2.2.4).

2.6. Sobre les relacions de Fabra amb el valencià
Pel qu e fa al valencià, cal dir qu e Fabra no solam ent el valora

molt, sinó qu e, damunt , va manrindre amb els valencians unes rel
cians em otivament humanes i solidà ries. Per exem ple, després d'u
viatge a València, come nçava la valoració lingüísti ca fixant-se e
allò que mire n prime r qu e res els defensors del poble valencià (l'
del valenc ià), i to t segui t destacava la puresa del valencià:

«He t robat a València [. . .J, i això és la cosa importam , la llen

gua pròpia en boca del poble, la llengua que, si bé és cert que es

parla impura i casrellanirzada a la ciuta t, es conserva pura no sols a

la regió, sinó a l'horra i a les mateixes port es de la ciurat de

València.» (Fabra, dins Pérez Moragon -1982: 66)

En realitat , qualsevol persona que s'estime el valenc ià, semp
t indrà en compte l'ús social de la nostra llengua (com hem exe
plificat al final de §2 .2), de la mateixa manera que les person
cont ràries al valen cià oblidaran sistemàticame nt les condicio
socials en què s'usa. Per una altra banda, la mateixa consideració q
Fabra tenia pel valenc ià, li feia posar en una segona fila la qüest
del nom de la llengua, alhora qu e insist ia en el fet qu e el factor ro
important és l'ús social de l'idioma:

«La qüesti ó del nom és secundà ria. Els valencians poden ano

menar llengu a valenciana la que nosaltres anomenem llengu a cata la-
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na. La cosa im port am és el fer de l'i d ioma i aq uest és viu a les terres

de València.» (Fabra, dins Pérez Moragon - 1982: 66)

2.6

Podríem remarcar que, en els nostres dies, trobaríem més de deu
persones que actuen d'una manera molt poc íntegra, ja que fan al
revés que Fabra : persones que voldrien que la llengua de València no
tinguera cap relació (ni passada ni present) amb la llengua de les
Illes Balears ni amb la de Catalunya, però que no fan res perquè el
valencià siga una llengu a bàsica de la seua actuació lingüística oral i
de la seua escriptu ra quotidiana; que no fan res perquè el valencià
siga una llengua bàsica en l'educació del s fills o dels nét s; qu e no fan
res perquè el valencià siga una llengu a bàsica del treball i de l'esplai ,
de la família i del carrer.

Tornem a Fabra . El respecte que aquest lingüista tenia cap al
valencià era tan g ran, que codificava tenint en compte el valencià ,
com els lectors ja deuen haver endevinat llegint la citació sobre la
grafia de fl or. En canvi, quan venia a València no demanava ni exi
gia res als escriptors valencians, sinó que, solidàriament, els anima
va a espolsar-se la passivitat anihilant dels provincians i els impul
sava a actua r com ha d'actuar qualsevol poble d ign e: agafant amb
decisió la dire cció del seu dest í:

" En aq uesres conferències penso d ir, no el qu e els valencians han

de fer, puix que són ells els q ue han de d ir ig ir la rasca, sinó el q ue

nosalr res havem fer pe r depurar i elevar l'idioma al nivell a què avui

es troba.» (Fabra , di ns Pérez Moragon - 1982 : 67-68)

En aquest cont ext , són ben comprensibles les paraules (ran citades)
que Fabra ens va dir ig ir als valencians i als mallorquins:

" Dèiem una vegada a un escrip tor valencià: "Nosaltres, catalans,

no desirjaríem alt ra cosa sinó que empreng uéssiu una obra de forra

depuració del vost re idioma, encara que no us preocupéssiu gens d 'a

costar-vos al nostre caralà; que tract éssiu de descastell anitzar el

valencià i de red reçar-lo i d 'enriqu ir-lo procuram acostar-lo al valen

cià dels vostres g rans escr iptors med ieval s. Així , (Or fem una obra

purament valen cianisra, us rrobaríeu haver fer una obra catalanista,

d' acostament al nostre caralà: elevam la vostra llengua escrira per

damunr dels parlars valencians an uals, recolzam-la en el valen cià

del seg le xv, produiríeu un valencià que no seria pas un a llengua
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alera que la catalana nostra , sinó la modal itat valenciana de la llen

gua catalana, al costat de la nostra modalitat catalana i de la moda 

litat balear."

»Molts valencians i balears creuen encara que l'obra d 'u nificació

del català escrit suposaria la supeditació de llurs varietats d ialectals

al catal à de Cataluny a. No, no es pretén de supedi tar cap varietat a

una altra : es tracta simplem ent que dins cadascuna de les tres grans

regions de llengua catalana, es reali tzi una obra de depu ració, de

redreçament de la llengua. Cadascuna d 'elles té els seus clàsssics din s

la nostra gran lireratu ra medieval: qu e cadascuna els pre ngui per

mode ls per depurar i redreçar la seva varietat diale ctal ; i això sol faria

q ue, sense sorti r-nos els uns i els altres del nostre català , ens tr oba

ríem escrivint modalitats no pas molt d iferents d 'una sola llengua

literàr ia.

»Elirninars, dins cada varietat , els castellanismes de lèxic i de

sinraxi , reintrodu ïdes en la llengua escrita les paraules i les cons

truccions perdudes durant els segles de decadència literària, enri

quida la llengua escrita pels mots i g irs que ens ofereixen els d ife

rent s parla rs actuals, bandejades les mi l corrupteles que hi pu l-Iule n ,

evirades les grafies consag radores de pronúncies meram ent d ialec

tal s; les dife rències que encara trobaríem ent re el caralà de

Catalunya, el catal à de València i el català de les Illes, potser es

reduirien a unes quantes dive rgències morfològiq ues, les quals per

llur nombre i per llur importància no justificarien pas de parlar, com

encara alguns par len , d 'u na llengua valenciana i d 'una llengua

mallorquina enfront d 'una llengua catalana. » (Fabra -1918 [1980:

147- 148})

Enfront d'aques tes paraules tan emotives i alho ra ran raciona I

cal di r qu e, act ua lment, hi ha persones tan poc valencianes, que
dubten a renegar de la valenciani tat per la raó que veue n que ser u
valencià conseqüent porra, a més de reivindicar l'ús socia l del vale í
cià, a coordi nar-nos am b aquells pobles amb els quals tenim mol t
coses semblants o en com ú, com ara aquestes:

1) un a economia (classe de turisme, indústries mitjanes i pe
tes, agricultura mini fundista, comerç) i uns eixos de com un
cació (autopi sta i tre n de veloc itat alta cap al nord -que hal
ria d 'unir València am b Alacant per Gandia o per Alcoi);

2) un passat històric i un a situació sociolingüística act ua l;
3) la literatura medieval (am b inclusió de l'occitana, com ha re
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vindicat lluís Forn és -1995- d'una manera ben justa) i els
mitjans actuals de comunicació;

4) l'oposició nostra al centralisme secular dels successius
governs espanyols, i la reivindicació d'una autonomia real
(amb inclusió de l'aspecte bàsic del finançament) i profunda
ment democràtica.

2.7. Conclusions sobre la gestació i l'aprovació de les N ormes Ortogràfiques

de Caste//ó
El camí que varen practicar els valencianistes dels anys 30 per

acabar d 'arribar a la «unificació ortogràfica» del valencià no era ni el
de la "imposició» ni el de les «autoritats» (<<que està vist que ningú
reconeix », potser perquè, realment , eren inexistents aleshores) . El
camí (democràtic) que varen seguir és el de l' «acord» entre les ins
titucions i les persones valencianistes més destacades, i aquesta
manera d'actuar assegurà l'èxit immediat (§2 .1). Naturalment, la
valoració que varen fer els nostres avantpassats va ser, unànimament,
molr positiva (començant pels conservadors --el Centre de Cultura
Valenciana, Salvador Guinot, Teodor llorente Falcó-- i acabant per
qualsevol altra tendència política), no debades acabaven de tancar
una unificació ortogràfica que havia costat quasi un segle d'aconse
guir (§2 .2).

Per una altra banda, els valenci ani stes que promovien les
Normes Ortogràfiques de Cast elló sabien (com hem vist ) que el
cavall de batalla estava en l'extensió de l'ús social culte del valenc ià,
el qual demanava com a mesura prèvia la unificació ortogràfica
(§2 .2). En realitat, qualsevol persona que s'estima el valencià es pre 
ocuparà de l'ús social, de la mateixa maneta que tots els enemics de
la nostra llengu a intentaran amagar el procés històric deplorable que
ha hagut de patir (i en bona mesura encara pateix) la llengua del
poble valencià .

Les Normes Ortogràfiques de Castelló no solament són immen
sament importants perquè comportaven el final formal de l'anarquia
ortogràfica en què els valencians havíem viscut durant quasi un
segle. En efecte, a més d 'aquesta causa tan significativa, també cal
destacar la raó que, darrere d'aquestes regles ortogràfiques, hi havia
una ideologia normativa que no solament s'explicitava per mitjà
d'uns bons criteris de selecció (§2 .3), sinó que també contenia la
propietat positiva que hom no havia seguit el camí centralista de les
llengües de l'entorn, ja que l'objectiu era intent ar coordinar els par-
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lars de les Ill es Balears , de València i de Catalu nya per mit jà d 'un.
concepció normar iva composicional i polimòrfica (§2.4). En el carn
concret de la g rafia , Fabr a es va decantar per una ortografi a censen
vadora, la qual cosa demanava més sacrificis als catalanoparlant:
or ientals, i més pocs als valencians, als tortosins i als lleida tans.

En realitat , si els valencianis tes del s anys trenta varen acabar dc
fer seues les normes ortogràfiq ues de l' Insti tu t d 'Estudis Catalans
degué ser perquè Fabra havia tingut molt en compte la necessi ta t d,
coordi nar els parlars de les Balears, de València i de Catalunya,
s'havia decantat cap a un conservadorisme ortogràfic que benefi cia'
va especialment el valencià. Tanmareix, a pesar de la imporrànci]
social tan g ran del suport formal a les Normes Ortogràfiqu es di
Caste lló , Lluís B. Messeguer ens ha record at que «cap d iari di
Caste lló no se'n va assabentar», potse r perq uè <d es més grans notí
cies de la història del món no solen eixir als dia ris » (dins Pére:
Moragon i Andreu - 1993: 68) .
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-ió del poble valencià. Com ara, n'hi ha que no troba cap anomalia
;n la grafia sucre, però en canvi insultaran aquells valencians parriò
,ics que, consegüentment amb aquesta grafia, diguen que l'única
'orma digna en el valencià posterior a 1932 és Alcàsser o Albocàsser
'que són uns mots que es troben exactament en el mateix cas que
;ucre: paraules que no són d'origen llatí). Un altre exemple: n'hi
~aurà que escriurà la conjunció i, o mai, rei o iònic, però, en canvi, no
vaeil.laràa maltractar oralment aquells valencians responsables que,
consegüentment amb aquestes grafies, diguen que les úniques for
mes valencianes decents són Alcoi, Alboraia o Foios .
I En realitat, aquestes campanyes (o la de les convalidacions entre
rírols lingüístics administratius) ja parlen sobre el suport estatal que
t é la llengua dels valencians, atés que ací no es tracta de dretes o
~'esquerres, d'aquest partit o d 'aquell, sinó, purament i simple-

enr, de coherència i de decència davant d'una de les llengües ofi
ials de l'Estat espanyol. O com a mínim això diuen l'Estatut
'Autonomia del poble valencià i la Constitució de l'Estat espanyol,
ncara que molts partits polítics vulneren tan sovint aquesta oficia

irat.
En el fons, els valencians continuem sem un poble, no de sego

a caregoria, sinó de quarta, a anys llum de l'únic poble de primera
ls casrellans) i ben enrere dels de segona (els catalans i els bascos),
per això els organismes de l'Estat espanyol actuen d 'una manera
n radicalment diferent davanr del castellà i del valencià. Això ho
p tothom, però els lectors, si consulten Pitarch 0996: 36, 38, 53,
9, 74 i 80) , potser aprendran coses noves sobre el fer que els
averns espanyol i francés prenen mesures, no per a defendre les
engües que diu el sentit comú (les dominades, localitzades i dis
regades), sinó al revés: per a defendre les llengües dominants can
a les pobres llengües dominades d'aquests estats.

.7. Conclusions sobre les Normes Ortogràfiques de Castelló dins de l'orto
'ajia de les llengües romàniques

Menes poc responsables han fer rutlar la campanya que una llen-
ua romànica determinada «s'escriuria com es parla" . Aquesta afir
ació no solament és profundament falsa (§3.2), sinó que, damunt
més aïna lligat a això), fa apartar els ulls d 'allò que realment té

és importància: que una de les missions que tenen assignades les
tografies romàniques modernes és procurar que cada poble puga
gir els textos més importants del seu passat en l'ortografia en què
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CAPÍTOL 3. LES NORMES ORTOGR.ÀFIQUES DE CASTELLÓ DINS DE L'OR

TOGRAFIA DE LES LLENGÜES ROMÀN IQUES

3.0. Introducció
Per tal de poder avaluar bé les N orm es Ortogràfiques de

Castell ó, cal que tinguem en compte un altre factor contextual: el
marc europeu en què vivim. Conc retament, la nostra llengua és un a
de les filles del llat í, i en la nostra ortografia (tant l'actual com la de
l'edat mitjana) hi ha moltes característi ques que no s'ent enen si no
estudiem primer l'ortografia de les llengü es romàniques d 'una
manera global. Despr és de comentar qu è vol dir el principi ortogrà
fic general que una llengua s'escriu com es parla (§3 .l), ens cent ra
rem en l'obj ect iu d 'anal itzar succi ntament l'ortografia de les llen
gües romàniques (§3.2), i comentarem quins objectius ortogràfics es
~a marcar Fabra dins d 'aquest conte xt ortogràfic (§3.4 i §3.5).

3.1. Què vol dir que una llengua s'escriu com es parla
L'ortografia ocupa un lloc especial davant dels criteris de la nor

ativa de qualsevol llengua europea, i ara introduirem un criteri
nou per veure quina és aquesta especificita t de l'ortografia. En el
apítol ant erior, hem esmentat tres principis de la ideo log ia norma
iva de Fabra (no separar-se inútilme nt de la llengua medieval, acos
ament màxim a la llengua parlada i complementarietat dels di alec
es), i ara podríem afegir-n' hi un altre:

4) La llengua actual ha d'estar per davant de la llengua medie
val (encara que, com hem dit en §2 .3, convé separar-se tan
poc com puguem de l'elaboració lingüísti ca de l'època en què
encara no teníem cap sotrnissi ó a llengües externes; és a dir,
convé que ens separem poc de la llengua medieval).
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La causa de la primacia de la llengua parlada actual sobre la medie
val es troba en una raó que ja hem tractat: que la llengua escrita és
bàsicament una representació de la llengua parlada (§1.1) . En reali
tat, qualsevol lingüista bo té molt d' interés per la llengua parlada,
la qual apareix sovint en els seus escrits . Per exemple, aquesta
presència activa és ben palpable en la Gramàtica Valenciana de
Manuel Sanchis Guarner (que era de València); o es troba sovint en
els escrits de Francesc de Borja Moll (que era de Menorca); o en el
diccionari etimològic de Joan Coromines (que era de Barcelona). Vet
ací unes paraules de Sanchis Guarner (que els lectors podran corro
borar àmpliament en la seua Gramàtica Valenciana, de 1950, i reedi
tada el 1991 ):

«Quan encara era un jovenet, el meu benvolgur col- lega Josep

Giner [ ... ] publicà La conjugaciódels verbs en valencià (Castell ó de la

Plana, 1933), on exposava les principals variants valencianes de la

flexió verbal i en proposava normes ben enraonades. [ . . .] També jo

vaig considerar que calia prendre com a base el fer vivent valen cià i

un ificar-lo idiorn àricamenr am b Cata lunya i Mallorca de forma coor

dinada, més que no pas subordinada. El fabri sme era e! punt d' arr i

bada en compres de ser el pUnt de partida: era la mateixa rura però

amb un mètode inducriu . En escriure la meua Gramàtica valenciana

(Valènc ia, 1950), vaig prendre com a lema un consell del mestre

Fabra , i pro curí d 'ajustar-m'hi conscienciosament: "N osaltres , cata 

lans, no des itjaríem alrra cosa sinó que emprenguéssiu una obra de

forr a depu ració de! vostre idioma, encara que no us preocupéssiu

gen s d'a costar-vos al nostre caralà; que tract éssiu de descast ellan itzar

el valencià j de redreçar-lo i d 'enriqu ir-lo procuranr acost ar-lo al

valencià de!s vosrre s grans escriprors rned ievals".» (Sanchis Guarner

- 1972 : 61)

Podríem formular de la manera següent una síntesi dels quatre pr in
cipis de la normativa que hem comentat fins ara:

5) La nostra normativa lingüística convé que s'acoste màxima
ment a tota la llengua parlada actual separant-se mínima
ment de la llengua medieval.

Ara ja estem en condicions d'explicar el lloc especial que ocupa

50



Què voldir que una llenguas'escriu com esparla? 3.1

l'ortografia dins de les normatives de les llengües romàniques: el fet
que la subordinació del passat al present té una excepció en una part
de -la normativa de qualsevol llengua romànica, precisament l'or
rogràfica. Efectivament, en qualsevol llengua romànica hi ha una
distància molt forta entre la forma de parlar i la forma d'escriure. En
la pròxima secció, demostrarem aquesta afirmació, però, si volem ser
mínimament rigorosos, primer haurem d'aclarir de quina manera
concreta i actualirzable podem mesurar, en una llengua determina
da, la diferència que hi ha entre la manera de parlar i la manera d'es
criure.

En el carrer es parla molt sobre si aquesta llengua o aquella «s'es
criu com es parla » (o no s'escriu com es parla), però la veritat és que
les persones que fan aquestes afirmacions en general no saben acla
rir o definir de quins criteris depén que una llengua s'escriga com es
parle . Ni saben fer aquest aclariment tan important ni, de més a
més, són conscients que la seua llengua està molt lluny d'escriure's
com es parla . En realitat, si hi ha aquesta discussió en el carrer sobre
la regularitat i la irregularitat d'unes certes ortografies, és perquè hi
ha hagut durant molts anys una campanya ignorant, xovinista i ver
gonyosa: coenra , per dir-ho d'una manera ben valenciana. Això,
però, ja se n'ix de l'objecte d'estudi d'aquest treball i, per tant, no
ho analitzarem.

Per tal que una llengua s'escriga com es parle, s'ha de complir la
condició que hi haja una relació biunívoca entre fonemes i lletres.
Expressant-ho d'una manera més entenedora, podríem dir que una
llengua s'escriu com es parla quan es respecten aquestes dues exigèn
cies: que cada fonema es represente per mitjà d 'una sola lletra, i que
cada lletra siga la representació d'un sol fonema. Per exemple, el
fonema que pronunciem posant la punta de la llengua en la part
interior de les dents superiors (lt/) solem escriure'l amb la lletra i, i
la lletra t sempre representa aquest fonema: tro, tot, fart, estirar, tos
sal, cantó, etc.

Sense entrar ara en detalls, podem dir que l'ortografia de la llen
gua llatina satisfeia la condició ortogràfica de la relació biunívoca
entre fonemes i lletres, que és tan simple com simplificadora. En
canvi, les filles del llatí es troben molt lluny de l'alfabet fonològic,
ja que han passat a usar un alfabet fonològic àmpliament deformat.
Tot seguit comentarem quines són les classes de problemes que hi
ha en les ortografies de les llengües romàniques. Abans d'entrar-hi,
convé remarcar que no ens pararem a analitzar rots els problemes,
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sinó solame nt un a mani fesració de cada classe.

3 .2. Principals problemes ortogràfics de les llengiies romàniques
3 .2. 1. Origen dels problemes

En les llengües romàni ques hi ha moir es lletres que representen
més d'un fonema. Per exemple, tots sabem que , en qu alsevol llen
gua filla delllarí, les paraules gat o gent comencen per la mate ixa lle
tra, encara qu e el so inicial siga ran diferent. És clar que això depén
de la vocal que hi haja després (a / o / u cont ra e / i), però aquesr fac
ror no elim ina el fer qu e la lletra g represente més d'un fonema en
qu alsevol llengu a rom àni ca.

3 .2.2. La contradiccióde les lletres mudes
El pro blema ort og ràfic que acabem d'i nt rod uir semb la molt sim

ple, però t é moires conseqüències, com veurem en aquest aparta t i
el següent . Aquests efectes no solament són negatius en gen eral ,
sinó que damunt els ign oren els parl ants cultes. Per exemple, enca
ra som conscients del fenomen invers de gant / gent : que al costar de
les lletres que representen més d 'un fonema , hi ha fonemes qu e es
represent en de més d 'una manera , com ara en la dualita t tu passeges /
ella passeja , qu e tamb é es dóna en qu alsevol lleng ua romànica . En
canvi, ja no sabem ben bé com hem d'analitzar l'exp ressió lletra
muda , que apareix en moltes ortog rafies (la catalana, la castell ana, la
francesa, erc., com ara en la paraula guerra).

Si volem analitzar el sign ificat de "expressió lletra muda , haurem
de veure abans què vol dir el primer constituent, lletra . Com ja hem
comentat , les lletres són sig nes gràfics que representen els fonemes
o sons bàsics d'una llengua. Podríem afeg ir-hi que , de la mateixa
manera que un redol í ha de ser redó i no hi ha crits si no cridem ,
haurem de concloure qu e qualsevol so ha de sonar. Resulta, però,
que hi ha unes lletres , les mudes , que , com a lletres qu e són, han de
representar sons, però els sons qu e representen les lle tres mudes són
sons muts i, per tant, són sons que no sonen . Vet ací, doncs , que l'ex
pressió lletra muda és del mateix estil que el desig de voler fer un
redolí quadrat : hi ha una propietat accidental (mut i quadrat respec
tivament) que contrad iu una propietat inherent del nucli nominal
(la representació d'una lletra ha de ser sonant , i la repre sentació d 'un
redolí ha de ser redona).

Com els lectors ja han pogut veure , tenim problemes en la com
prensió de l'expressió lletra muda per una raó ben simple: perquè hi
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ha una contradicció, i no hi ha cap contradicció que es puga com
prendre. De fet, l'anàlisi de qualsevol classe d'incoherència consis
teix a explicar per quines raons no es POt comprendre.

3.2.3 . Una irregularitat d'una irregularitat d'una irregularitat
En les orrografies de les llengües romàniques, que són profunda

ment irregulars, hi ha molts aleres fenòmens de què els parlants cul
tes no són conscients en general. Com ara, l'ús nostre i del castellà
de la dièresi de la paraula ¡¡ngüent (que aparentment és tan fàcil), en
realitat resulta que és el producte de la irregularitat d'una irregulari
tat d'una irregularitat, que és un procés ran recursiuament irregular,
que costa de comprendre. Aquesta irregularitat triple s'explica de la
manera següent: primer que res, les llengües romàniques han fet la
irregularitat que una lletra represente més d'un fonema (gat / gent,
§3.2.1); la segona irregularitat és una conseqi.iència de la primera:
per tal de diferenciar la gerra de les olives, de la guerra dels salvatges,
hem arribat a la creació d 'una «cosa» que hem anomenat lletres mudes
(gmrra, §3.2 .2), les quals són tan excèntriques com contradictòries;
i la tercera irregularitat és una conseqi.iència de la segona : el fet que,
atés que hi ha excepcions (concretament, paraules en què la «lletra
muda» li no ha de ser muda), no hem tingut més remei que recórrer
a un signe diacrític (concretament la dièresi, ungüent), el qual té la
missió d'avisar els lectors del fet que, en aquell cas excepcional (i per
tant irregular), han de llegir la contradictòria lleera muda.

Cal dir que no solament els parlants cultes no són conscients del
procés ortogràfic triplement irregular que acabem d'explicar, sinó
que no ho són tampoc una part dels lingüistes (potser perquè l'or
tografia es tracta ben poc a les Facultats de Filologia, i encara rutinà
riament, amb poques mires analítiques). En efecte, hi ha hagut lin
güistes que han afirmat que la grafia guia seria ambigua (cfr.
Saragossà -1997 : §5.8), ja que es podria llegir com aguí-a (<<Persona
o animal que acompanya algú per ensenyar-li el camí, que condueix
un grup per un camí o indrer.», segons la definició del Diccionari
Valencià) i com a gú-ia (que és una forma que no representa cap
paraula nostra). Tanmateix, el procés que acabem d'explicar porta a
la conclusió que la grafia guia no és gens ambigua. Lligat amb
aquesta absència de saber profund o raonat, hi ha el fet que els par
lants cultes, en general no saben tampoc si la grafia valenciana i cas
tellana de argüir representa dues síl-labes (ar-gwír) o tres (ar-gu-ír).
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3.2 .4. Origen dels enigmàtics dígrafs
Hi ha moltes altres irregularitats en les ortografies de les llen

gües romàniques, i ací ens limitarem a introduir-ne tres classes més .
El llatí no tenia fonemes palatals (que representen sons que es pro
nuncien posant la llengua en alguna part anterior del paladar), però
tores les llengües romàniques n 'han creat. Davant d 'aquesta situa
ció, els lectors ja poden començar a comprendre els maldecaps
ortogràfics que hagueren de patir els nostres avantpassats dels segles
X, Xl o XII. En efecte, els escrivans d'aquells segles tenien la missió
de solucionar el problema irresoluble de representar consonants
palatals amb un alfabet que no tenia lletres per a les consonants
palatals. La «solució» va ser crear un bon grapat d'irregularitats, una
de les quals són els dígrafs . Aquesta paraula és impopular per la raó
que amaga una anomalia: que un fonema es representa a través de
dues lletres. Per exemple, nosaltres i els castellans representem la
consonant palatal lateral amb dues I: pollastre / pollo. A vegades
també hi ha «trígrafs» . Com ara, la pa-II-a italiana sona exactament
com la valenciana, però s'escriu amb tres lletres: pa-gli-a.

Les ortografies romàniques no sempre coincideixen en els
dígrafs . Per exemple, allà on el castellà té el dígraf cb (cbico, pincha),
nosaltres recorrem a la representació regular, l'ús d'una sola lletra, la
qual, de més a més , és característica de la nostra ortografia des d 'è
poques immemorials, la x (xic, punxa).

3.2.5. Un intent desimplificar produint irregularitats
Presentarem ara un tipus d 'anomalia ortogràfica que implica la

pregunta següent: podem simplificar un sistema introduint-hi irre
gularitats? La lògica del sentit comú diu que les regularitats o gene
ralitats sempre són més simples que les especificitats o excepcions.
Tanmateix, les ortografies de les llengües romàniques han decidit
pensar que sí que és possible simplificar produint irregularitats ,
com veurem de seguida.

És prou clar que la grafia de la paraula rara és rara, ja que hi ha
una lletra, la r, que representa dues consonants diferents: la vibrant
de roig i la no vibrant de cara. Ara bé , tenint en compte que aques
tes dues consonants només aprofiten per a diferenciar paraules en un
cas (quan es troben en posició intervocàlica, com ara en les paraules
cara i carrer), i ar és que en posic ió inicial de paraula (o després de
consonant: Enric) només POt aparéixer la vibrant, resulta que les
ortografies de les llengües romàniques han decidit «simplificar- les
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seues ortografies introduint la irregularitat d'escriure rar (en comp
te de rrar).

El fet que acabem d'exposar és elemental, però un alumne meu
universitari de 1994 sembla que no ho entenia, ja que va escriure
aquest fragment en un examen: «Jo pense que aquest fet [escriure
rar} és molt lògic, perquè si escriguérem r múltiple [això és, la gra
fia regular, rrar}, l'escriptura seria molt difícil» . Voldria opinar que
aquest alumne no havia comprés res (probablement perquè no venia
a classe i es limitava a estudiar de memòria per a l'examen), i per
això gosà afirmar que l'escriptura regular o fonològica és difícil.

3.2.6. Per què no escrivim qi?
L'última mena d'anomalia ortogràfica que esmentarem és molt

grossa. Les ortografies del català, del castellà o del francés tenen la
«lletra muda» u (guerra) per dues raons: perquè tenen grafies com
gust (català), gtrsano (castellà) o gustati] (francés), i perquè la lletra g
representa dos valors fònics en aquestes tres ortografies (gat / gent).
Ara bé, tenint en compte aquests dos factors: que no hi ha cap
paraula en què la 1J de qu puga sonar com a vocal, i que el valor fònic
de la lletra q és constant; aleshores, per què escrivim qui (valencià i
francés) o quien (castellà), en compte de qi / qien? Darrere d'aquesta
pregunta tan simple hi ha una maror tan gran, que és millor que no
l'expliquem ací, i els lectors interessats poden consultar Saragossà
(1997: §5.12).

3.2.7. Conclusions sobre els problemes ortogràfics de les llengües romàniques
I bé, lectors, ara ja estem en condicions de veure si hi ha llengües

romàniques que «s'escriuen com es parlen», això és, que usen un
alfabet fonològic (relació biunívoca entre fonemes i lletres). En rea
litat, els problemes que hi ha en les ortografies romàniques (i que
ací ens hem limitat a esmentar per damunt damunt) són tants i tan
variats, que la distància entre la pronúncia i l'escriptura és més abis
mal que una altra cosa.

Els parlants cultes, però, no arriben a ser conscients ni de la
punta d'aquest iceberg ortogràfic. Com ara, quin castellanoparlant o
quin anglòfon és conscient que en les grafies dels mots muy (castellà)
o neu/ (anglés) hi ha el contrari del que apareix en la pronúncia majo
ritària (o com a mínim estesa) d'aquestes llengües? En efecte, en les
grafies m1JY i neu/, després de la consonant nasal (m i n respectiva
ment) hi ha una lletra vocàlica (u i e respectivament) i una lletra con-
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sonàntica (y i w respectivament), per ò en les pronúncies d'aquestes
llengües hi ha precisament el contrari: una consonant seguida d'una
vocal (mwí i nj¡í respectivament).

Si fóra un demagog i un incompetent, em burlaria de les orto
grafies de les llengües romàniques. Però un lingüista (i en general
un científic) no ha de fer fum, sinó llum, i per això s'ha de pregun
tar per la causa de les dades que constata. Consegüentment, tot
seguit afrontarem la qüestió de saber quina és la causa de la situació
ortogràfica de les llengües romàniques, una situació que, en un pri
mer moment, fa la impressió de ser molt sorprenent. Per una altra
banda, podríem avançar que l'aclariment d'aquest panorama tan
estrany ens permetrà comprendre més bé una qüestió molt impor
tant: quins eren els objectius ortogràfics que buscava Pompeu Fabra .

3.3. Causa delsproblemes ortogràfics de les llengües romàniques
En realitat, l'origen dels problemes de les ortografies de les llen

gües romàniques es troba en una causa tan humana com és l'intent
de conservar la civilització que un poble ha creat. En efecte, només
els pobles miserables i provincians se separen inútilment del seu
passat (sobretot d 'aquelles lliçons del passat que permeten que
afronten més bé problemes del seu present). Ben mirat, un poble sa,
conscient d'ell mateix i amo del seu destí, és inherentment conser
vador: conservador de totes les característiques del seu passat que no
són perjudicials per al seu present.

Si apliquem aquest marc general a les ortografies romàniques,
haurem de dir que, com que no hi ha cap poble que vulga que els
documents més importants del seu passat esdevinguen ininrel-Iigi
bles, n'ha resultat que les llengües romàniques només han int roduït
canvis ortogràfics quan és palpable que, actuant així, s'aconseguei
xen aquests dos objectius: que les ortografies resultants no es veuran
separades traumàticament del passat, i que el benefici social serà
molt gran.

Dins d'aquest panorama, una ortografia com la francesa (o com
l'anglesa -----que és una llengua germànica amb molta influència
romànica) esdevé inrel-Iigible. En efecte, si entre la pronúncia i l'es
criptura d 'aquestes llengües hi ha una distància que és més abismal
que en les altres llengües romàniques, no és perquè els francòfons i
els anglòfons siguen idiotes (que és la creença que promou la cam
panya irresponsable que unes llengües romàniques determinades
s'escriurien com es parlen). Probablement, només els idiotes creuen
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que els altres són idiotes. En canvi, les persones que actuen amb tre 
llat i amb solidaritat, intenten comprendre la situació en què es tro 
ben els altres i, per tant, busquen la causa d'aquesta situació. En el
cas d'ara, no cal dir que l'origen de la gran distància qu e hi ha entre
la fonètica i la g rafia en els casos del francés i de l'anglés es troba en
el fet que aquestes llengües han tingut una evolució fonèt ica molt
forta , la qu al cosa les ha col-locades entre l'espasa i la paret: si acos
ten la g rafia decididament cap a la llengua parlada, trenquen dolo
rosament amb tota la documentació del seu passat; i, si es mantenen
com estan , han de continuar reproduint un esforç ortogràfic tan fort
com penós .

3.4. Objectius ortogràfics de Pompeu Fabra: subordinació a la grafia
medieual
3.4. 1. El principi general

H em comentat en §3.1 que Fabra posava per davant els int eres
sos de tota la llengua parlada actual. Ara bé, aquest lingüista (que
va ser molt lúcid i eficaç), a causa de les raons que hem exposat en
§3. 3 va saber fer l'excepció que cal ia fer en l'ortografia.
Efectivament, ja en el treball ortogràfic de 1906 va observar que, les
«convencions tradi cionals , l'ortografia moderna ha d 'anar en comp
te a modificar-les», i tot seguit crit ica l'intent «simplificador» de
passar de la grafia medieval jo vaig a jo vatx (p. 219 (74}), temptati
ves «simplificadores» darrere de les quals hi ha molt sovint la supe
ditació a l'ortografia castellana. l, més tard, ja assolida la unifi cació
ortogràfica, va fer el següent comentari cont ra els hipotèticament
tradicionalistes:

«L'Inst itut , cont ra ço qu e ells [els qu i s'oposaven a la pro posta

ortog ràfica de l'Insrirur d' Escudi s Cata lans] volen suposar, ha ri ngur

precisame nt molr en compte les g rafies med ievals, cornbarenr d 'una

ma nera sisrernàrica rot es aquelles alte racions que preocu pacions et i

mològ iqu es i g rama ticals i sobretot la imi tacid del cas/el/à , hi havien

anat int roduint ." (Fabra - 19 17: 17 [ 122 J; subratl lat meu)

La nostra llengua, doncs, havia de manrindre grafies com la de any
o la de roig, O dual itats com tz / ts (dotze / potser) i les corresponents fri
catives (onze / pansa). Per una altra banda, el manten iment de les g ra
fies predominants de l'edat mit jana no solament permet qu e un
valencià actual alfabet itzat puga llegir els nostres textos medievals.
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En efecte, aquest manteniment, a més de no separar-nos inútilment
de Joanot Martorell i d'Ausiàs March, també té com a conseqüència
que ens singularitzem davant de l'ortografia del castellà o del portu
gués, de l'italià o del francés. Òbviament, si hi ha llengües diferents
és perquè hi ha diferències, i nosaltres no podíem renunciar de les gra
fies més típiques de la nostra llengua sense renunciar a ser nosaltres
mateixos . En realitat, la lectura del llibre d 'història ortogràfica de
Segarra (1985) fa veure que la majoria dels allunyaments de la nostra
ortografia medieval eren una subjugació a l'ortografia castellana.

3 .4.2 . Condicions generals per a introduir canvis ortogràfi cs: separaci6
escassa de la grafia medieval i guanys expressius o estructurals importants

Les convencions ortogràfiques predominants de l'edat mitjana es
podien canviar quan la llengua moderna guanyava molt i, en canvi ,
podíem segu ir llegint sense problemes els textos medievals . En
comentarem dos exemples per comprendre-ho més bé.

Els nostres avantpassats medievals escrivien una i abans d'una g
en final de paraula: jo vaig; en canvi, aquesta i no era necessària en
posició intervocàlica: que tu vages / que ell vaja . I idènticament actuà
vem en la transcripció del fonema sord corresponent: home baix, però
dona baxa:

Actuació medieval : valg vaja
baix baxa

Ara bé, Fabra 0917 : 9-10 [112-113]) va explicar que l'ús de la i en
la posició intervocàlica (dona baixa) tenia dos avantatges immensos:
en primer lloc, la grafia responia a l'ús majoritari del valencià, del
tortosí i del lleidatà, ja que s'h i pronuncia la i, diversament de la
Catalunya oriental i les Balears, que d iuen dona baxa ; i, en segon
lloc, resultava que , introduint aquesta mod ificació , tota la llengua
podia diferenciar gràfi cament el participi del verb eixir, eixit , i el
nom èxit , distinció fònica que la nostra ortografia medieval no podia
representar. El sistema resultant, doncs , respon a l'esquema següent:

Actuació actual: Valg

baix
vaja
baixa

En l'exemple anterior, el mòbil de la variació sobre l'ortografia
medieval era evitar una indeterminació important (exit = èxit ) alho-
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ra que l'ortografia nova coincidia plenament amb la pronúncia pre
dominant del valencià, del rorros í i del lleidatà. Un mòbil diferent
que apareix alguna vegada és el paral-Ielisme estructural i la simpli
ficació ortogràfica, com veurem de seguida. En la representació dels
dos fonemes que en la nostra llengua poden funcionar no solament
com a vocals (això és, com a nucli sil -Iàbic), sinó també com a con
sonants (això és, com a marge sil-Iàbic), els fonemes Iii i lul , resulta
que el segon sempre l'hem transcrit amb la lletra u, tant si funcio
nava com a vocal (ungla, furtar) com si funcionava com a consonant
(quatre, ells veuen, ella cau). En canvi, el fonema Iii tendíem a repre
sentar-lo amb la lletra i quan funcionava com a vocal <infern, preferir)
i en una part dels funcionaments consonàntics (com ara en [estasj ó]
--estació- o paraules que tinguessen aquest diftong creixent a l'e
dat mitjana). En canvi, en una part dels funcionaments consonàn
tics, s'usava la lletra y (rey, ells feyen), encara que amb vacil-Iacions
(reyna o reina?; espayament o espaiament?; erc.).

I bé, sembla evident que una actuació mínimament regular
demana que seguim una d'aquestes dues opcions: o que transcrivim
tores les uu i les ii consonàntiques amb una lletra específica (1), o
que usem la mateixa lletra que emprem en la representació del fun
cionament vocàlic (2):

(1) Possibilitat distingidora: ells cau/en
(2) Possibilitat igualadora: elles cauen

ellsfeyen meto
elles feien meu

may
mai

Fabra, que simplificava l'ortografia sempre que el respecte a la llen
gua medieval li ho permetia, no cal dir quina opció va triar (l'eli
minació de la y), i més en una llengua en què els diftongs amb [w}
són molt més importants que els diftongs amb [j} (cfr. Saragossà
1997: §5 .3). En realitat, Giner (1985 : 141 i 142) ha explicat que la
i i la y no eren dues lletres diferents a l'edat mitjana, sinó que la y
era una variant gràfica contextual de la i, i per això una llengua com
l'anglés encara ara escriu try però tries o tried. Tanmateix, enfront
d 'aquest panorama tan clar i tan rotund, hi ha persones que no sola
ment han intentat amagar aquesta simplificació de Fabra, sinó que,
damunt, han intentat presentar-la com una complicació «absurda».
Vegeu ací §5 .2.1.
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3.4.3 . Conclusions sobre els objectius ortogràf ics de Pompeu Fabra davant
de la llengua medieval

Els pobles que són cultes i responsables (i per tant conscients de
la seua històr ia i de la seua personalitat) miren d'apartar-se mínima
ment de l'ortografia del passat, sobretot la d 'aquelles èpoques en què
han sigut més lliures i creatius. En canvi, els pobles que no es conei
xen i que viuen dominats, tenen el perill de separar-se inútilment de
la seua grafia més genuïna, alhora que adapten la grafia de la llen
gua dominadora. Per exemple, en els segles de decadència literària i
política, hem tingut grafies acastellanades com añy i añ. No cal dir
que aquesta pèrdua de l'ortografia pròpia és una passa més cap a l'as
similació i la destrucció lingüística i cultural que comporta la domi
nació d 'una llengua de fora.

Les separacions del passat ortogràfic només són aconsellables
quan dificulten poc la comprensió dels textos més valuosos del pas
sat i, en canvi , o bé introdueixen més possibilitats expressives (com
ara en el cas de la dualitat eixit / èxit), O bé hi ha un bon guanyen la
coherència del sistema gràfi c (vetlen / feien), sobretot quan en el pas
sat hi havia molta vacil-Iació (que és el que passava en l'ús de la lle
tra i i la variant contextual y ).

3 .5 . Objectius ortogràfics de Pompeu Fabra: consideració de la grafia
llatina
3 .5. 1. Una convenció ortogràfica de les llengües romàniques davant del
llatí

Quan Fabra era encara un jovenet , formava part del grup diri
gent de la revista L'Avenç (cap a 1890), els quals ja tenien ben en
compte que les llengües romàniques havien adoptat una sèrie de
conven cions davant de l'ortografia del llatí, i que tot a llengua que
volguera tindre cara i ull s romànics, havia de respeerar aquell vassa
llatge ortogràfic. Podríem resumir aquesta subordinació a l'ortogra
fia llatina de la manera següent: especialment en les paraules preses
directament al llatí (que s'anomenen sovint cult ismes), convenia res
peerar la grafia llatina.'

Aquest principi permet d 'entendre que el castellà no use cons
tantment la lletra z en la representació del fonema interdental frica-

S'exceptu a la terminació de les paraules qu e represent a allò que en llací s'a no menava (as,

on hi ha variacio ns . Pe r exemple, el cultis me lexicogrophicum s 'ada pra al valencià com a

lexicogràfi c (eliminació de la term inació casual -11m), exactame nt co m en ang lés (lexico

graf>hic); en canvi, el cas te ll à elimina la 1!J i canvia la 11 pe r una o, lexicogrdf ico.
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ciu sord, sinó que , al COStat de zapato, escriu cielo o cera, cosa que
explica dualitats gràfiques com les de ceniza o cereza. Un altre exem
ple : aquesta mateixa convenció permet d'entendre que l'anglés haja
mantingut la mateixa grafia que qualsevol llengua romànica, pacient,
encara que la seua pronúncia és la qu e nosaltres representaríem com
a péixent. Un tercer exemple: Fabra 0 917 : 17 (l22-12 3}» ens recor
dava qu e el francés havia passat des de les grafies lonc, borc, grant,
froit, chaut, erc. , a escriure lang, bourg, grand, froid, cbaud, etc.

3.5.2. Un problema ortogràfic davant de la convenció romànica
La tercera exemplificació que hem introduït (la del francés) ve bé

per introduir la g rafia de les lletres g, d i b en final de paraula.
Nosaltres, semblantment als francòfons, en final de paraula (i par
cialment en final de síl-Iaba) perdem la sonoritat dels fonemes ano
menats oclusius, fricat ius i africats, i per això el masculí de groga no
és grog, sinó groc; o didal no és un derivat de did, sinó de dit; o, enca
ra que l'infin itiu és saber, diem ell sap, i no sab.

Ara bé, si haguéssem representat constantment aquesta propie
tat fònica en la g rafia, hauríem arr ibat a la conseqüència poc desit
jable de separar-nos de l'ortografi a de cotes les altres llengües romà
niques. Com ara, allà on cotes les llengües han mantingut la d del
mot àcid, nosaltres haur íem d 'haver grafi ar àcit (o, més coherent
ment , àssit ). De més a més, si volem ser realm ent conseqüents amb
les nostres propietats fonètiques, també hauríem d'escriure optenir,
opstable, atquirir, atscriure, apstemi, erc., (en compte de obtenir, obsta
d e, adquirir, adscriure, abstemi , etc. ), ja que hi pronunciem els fone
mes Ipl i /cI .

3.5.3. La proposta de Fabra
Davant d'aquest resultat tan divergent respecte a l 'actuaci ó

ortogràfica de les llengües cultes del nostre ent orn , Fabra va elabo
rar du es regles bàsiques, una de les quals anava a favor de la llengua
col-Ioq uial, i l'altra anava a favor del llatí. La primera era que, des
prés de vocal en final de paraula, en general hi hauria la lletra que
representa la consonant sorda, fóra quina fóra la lletra qu e hi hague
ra en la flexió o en la der ivació: mc-cuca, tot-tota, i també llop-lloba,
mànec-mànega. Cal dir que aquesta regla fa coincid ir sovint els inte
ressos anuals i els del llatí; per exemple, la paraula llop també teni a
p en llatí (WPU).
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Contràriament, després de consonant hi hauria la mateixa lletra
que en els derivats o en les altres formes flexives: si és colpejar , seria
colp; en canvi , si és tardar, seria tard. Aquesta grafia, naturalment,
s'apanava de la llengua col-Ioquial, però situava la nostra ortografia
al costat de les ortografies cultes de l'entorn , tant les que no han per
dur vocals en final de paraula (el castellà, l'italià) com les que han
actuar com la nostra, perdent vocals en final de paraula (el francés,
l'angles). Finalment, aqu esres regles generals es modificaven par
cialment amb unes quantes excepcions per tal de violentar més poc
la g rafia llatina (àcid , pròleg) o la tradició ortogràfica de les Illes
Balears , València i Catalunya (prenc-prenga ).

3 .5.4. Unió de la grafia medieval i de la convenció romànica: il-Iegal
A partir del panorama que hem descrit , no costa gens deduir el

següent principi ortogràfic: quan la consideració de l'actuació inter
nacional davant de la grafia llatina tenia el reforç de l'ortografia
medieval, hi havia ben poques raons per a vacil-Iar. Per exemple, si
l'ortografia medieval de Ramon Llull (Palma), de Joanot Martorell
(València) o de Bernat Metge (Barcelona), representava constant
ment la ela geminada de la g rafia llatina (legale / illegale), i l'italià,
el francés o l'anglés cont inuaven fidels a aquesta grafia, no hi havia
cap raó per a modificar la convenció medieval (excepte en el detall
de diferenciar la consonant palatal -s-coll, palla- de la consonant
alveolar geminada del llat í --col·locar- per mitjà de l'anomenat
punt volat) , més que més quan en tots els grans parlars hi havia con
sonant s laterals geminades (com ara la valenciana de la paraula ame
tla ).

És veritat que ací el castellà ha decidit apartar-se de la convenció
internacional. Tanmateix, en un context en què els parlants cult es
esdevenen més i més políglores (sobretot a favor de l'angl és), és ben
possible que això siga , cada vegada més, motiu de problemes per al
castellà. Realment , sembla evident que , si l'adaptació del llatí
COLLATERALE és sempre la mateixa (més enllà de la terminació
casual, cfr. n. 1), tindrem més pocs problemes internacionals.
Diguem-ho més clarament: un valencià que sàpia que la seua grafia
és il-legal, ja pot saber com s'escriu aquesta paraula en anglés UI/e
ga!); i si aquesta mateixa persona coneix la grafia anglesa collection, ja
pot deduir amb una seguretat quasi completa que l'ortografia valen
ciana serà cof.lecció.

En realitat, les reflexions del paràgraf anterior no són purament
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especulacions. Com ara, en un llibre escrit en castellà (Aznar 
1991) he vist ben escrites les paraules que tenen ne, com ara inten
ciona/idad (que apareix diverses voltes a les pàgines 31-32) o preten
cioso (p . 102). Ara bé, n'he vist dues excepcions, «p resumciones» (p .
15) i «asurnci ón» (p. 101). Tenint en compte que quasi tota la
bibliografia d'aquest llibre està en anglés, opine que la possibilitat
més versemblant és la següent: l'autor deu tindre gravades en la
memòria visual les grafies angleses presumption i assumption; hauria
eliminat lap, ja que en castellà no hi ha paraules que tinguen el grup
mp en la mateixa síl-Iaba; però, en canvi, tenint en compte que la
grafia me és pareguda a ne, s'hauria escapat del control. També
podem suposar que hi ha, simplement, errors atzarosos. Hauríem
d'oposar-hi, però, que seria ben estrany que aquests errors atzarosos
no es manifestaren mai atzarosament (o jo no n'he vist manifesta
cions en les primeres cent pàgines del llibre), sinó solament en aque
lles paraules que tenen una grafia internacional diferent de la caste
llana. Vet ací, doncs, un exemple real de les conseqüències negatives
que té l'aïllament ortogràfic en què el castellà s'ha posat en una parc
de l'ortografia dels anomenats cultismes.

Un exemple paregut a la conservació de la ela geminada és l'ús
de la lletra e seguida de e-i (o ( seguida de a-o-u). L'actuació interna
cional ens obligava a escriure cendra, semblantment al francés cendre
o el castellà ceniza. Ara bé, en l'ortografia de les paraules que no fos
sen d'origen llatí, sí que podíem eliminar aquesta lletra inútil. La
regla concreta que acabem d'exposar tenia tres avantatges: en primer
lloc, simplificava l'ortografia actual; en segon lloc, ens permetia
enllaçar amb l'evolució espontània de la nostra grafia antiga (que
anava passant progressivament de çucre a sucre); i, en tercer lloc,
també ens posava a la vora del francés o de l'angl és. Per exemple, al
costat de la nostra grafia actual sucre, hi ha la francesa sucre i l'angle
sa sugar.

D'una manera més exacta, podríem dir que la convenció gràfica
que varen prendre els nostres avantpassats de primeries del segle xx
va ser la següent: en totes aquelles paraules que no fossen d 'origen
llatí, i en totes aquelles paraules de creació popular per mitjà dels
afixos -ass (grandàs, ¡aenassa), -iss (pedrís, carnisseria) i -uss (malaltús,
pallús, pelussa), eliminaríem la lletra e (o la lletra modificada (), i
només usaríem la lletra s (en principi o en final de paraula) i ss (en
posició intervocàlica).
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3.5.5. MéS sobre la supeditació al llatí
Cal dir que la supeditació a l'ortografia llatina és més gran del

que els lectors es poden imaginar a partir de la lectura d 'aquesta sec
ció i de §3.2. Per exemple, en desaparéixer el fonema Ivl del castellà
colloquial , hi havia dues opcions gràfiques: o eliminar la lletra u, o,
tenint en compte la tendència a separar-se poc del passat ortogràfic,
manrindre aquesta lletra. El castellà va triar, com era previsible, la
segona opció, però d'una manera molt especial. En efecte, en comp
te de reproduir l'ús castellà de la lletra v de l'època en què es pro
nunciava, hom va preferir l'ús ortogràfic que en feia el llatÍ.

Aquesta particularitat explica que el castellà siga l'única llengua
romànica que escriu amb b moltes paraules (com ara haber) que apa
reixen amb va les altres llengües romàniques: el francés auoir, l'ita
lià auere i el nostre haver (que lliga amb hauré, tal com es relacionen
la u i la v de blau i blava, neu i nevar, mou i movia, erc.), Ara bé, la
propietat que més ens interessa és remarcar que el castellà, actuant
de la manera que hem dit, no estava subjectant-se a un estadi lin
güístic castellà de feia uns quants segles, sinó al llatí de feia rnil-Ien
nis . Encara que, ben mirat, no és més poc curiós l'ús de la h en moi
res lleng ües romàniques (com ara el valencià home, el francés bomme,
el castellà bombre, ecc.), ni l'ús privatiu del castellà en paraules com
haba, hi/o , barto , etc. (que volen indicar que abans hi havia una f,
com podem veure en les formes valencianes: fa va , fil , [art).

Pel que fa a la conveniència de solucionar rot s els problemes
ortogràfics que hem vist en aquest cap ítol (gat / gent I guerra I
ungüent, pollastre, rar, etc.) i a la manera de solucionar-los, podeu
consultar les reflexions que he fet en Saragossà (1997: §3 .2 i §3.3).

3.6. La codificacióortogràfica i els topònims o noms de lloc
Podríem acabar aquest cap ítol fent una observació que , en un

país normal, no caldria dir, però en unes províncies on alguns no
vacii -len a intentar quotidianament la divisió i l'enfrontament dins
del poble valencià, convé insistir-hi . Quan una col-Iectivitat deci
deix donar suPOrt a unes regles ortogràfiques (com ara les Normes
Ortogràfiques de Castelló), és una obvietat que aquestes regles
també s'apliquen als topònims (o noms de lloc) de la llengua nor
mativitzada. Per exemple, seria ben pintoresc (i ben trist) que algú
volguera usar en castellà grafies com Badaxoç . En canvi, allò que és
inimaginable en castellà, són campanyes habituals per a la intoxica-
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es varen escriure.
És precisament aq uest objectiu el factor que permet d 'enten

que les llengües romàniques han anat separant-se extraordinà

ment de l'escriptura fonol òg ica (§3 .3) . Per un a altra banda, aq

cont ext romàn ic torna clara l'actitud ortog ràfica que Fabra va ad

tar davant de la nostra ortografia medieval (§3.4). Finalment,

llengües romàniques han portat tan avant aquest respecte al p

(concretament al llat í), que un a llengua que defuja el localisme '

marginalitat ha de tindre en comp te les exig ències ortogràfiq

internacionals que hi ha tàc itament en el nostre entorn (§3 .5).

fet , hem vist exemp les sobre com aquest context intern acional

tornant m és fàcil allò que podria sem blar més difícil «<presum

nes» / presumpci6--presumption).

Les Normes Ortogràfiques de Castelló arrepleg uen conveni

ment aquestes exigències rom àn iques, i, ara, als valenc ians

queda l'obligació d 'acabar de normalitzar els topònims o noms

lloc (§3.6), faena que ja tenim avançada (vegeu Pérez i Piquer

1994-1 995 ). En canvi , encara no hem començat pràcti camen

tasca de normali tzar els nostres cognoms , un a part del s quals (e

ara Casañy o Casañ, o Cbiner, o Zaragos ñ tenen g rafies que delate

situació ignominiosa en què ha viscut el pobl e valencià (i en

mesura enca ra hi vivim).
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¡CAPÍTOL 4. LA N ECESSITAT D 'ESTABILITAT EN L'ORTOGRAFIA

.1. Les Normes Ortogràfiques de Castelló durant la dictadurafranquista
Sent rector de la Universitat J aume I, de Castelló, Francesc

ichavila va subratllar la unanimitat qu e hi ha hagut en la defensa
e les Normes Ortogràfiqu es de Castelló:

«En la història del País Valen cià concemporani, poque s iniciati
es cultu rals han ob ting ut tanca unan imitar en les adhesions, a l'ho
a de nàixer, ni tanca vital itat posterior, com aquell acord civi l que
nomenem les No rmes de Cast ell ó.» (dins Pérez Moragon i Andreu

1993: 109)

n efecte, qua n els valencians vàrem arri bar a l' «acord civil » de
932, el conti ngut de les Normes ja estava molt escampat per la
ostra societat (§2 .1), i durant la dècada dels anys tr enta es va gene
alitzar. Pérez Moragon (1982: 112 -113) en dóna exemples d' insti
ucions i d'escriptors de tot s els signes po lítics, i ací no cal qu e hi
nsistirn.

Durant la dic tad ura del ge neral Franco , tan profundament ma r
inadora del valencià,' la tòn ica va ser exactament la mateixa : a
esura que les insti tuc ions (come nçant pel Rat Penat i seguint per

ualsevol alt ra) pod ien publicar en valencià, i a mesura que es
odien legalitzar les ed ito rials (com ara Lletres Valencianes o Torre),
'ús de les Normes O rtogràfiqu es de Castelló va ser unànime.

Convé esmentar qu e el proc és va ser d iferent a Cata luny a, proba
Iernenr per la raó que, en els últims cent anys, Catalunya ha defen-

Podeu consultar Corr és (995).
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4.2 La necessitat de l' estabilitat en l'ortografia

sar molt més que València la seua personalitat i la seua llengua. En
efecte, les primeres obres en català que es publicaren a Barcelona
durant el franquisme, no seguien les regles orrogràfiques de
l'Institut d 'Estudis Catalans. Ara bé, aquesta diferència va ser una
conseqüència de l'activitat anticatalana dels func ionaris franquistes,
els quals només autorirzaven al principi la publicació d 'obres en
caralà si eren de poesia (com ara les de Jacint Verdaguer), i amb la
cond ició explícita que s'havien de publicar amb l'ortografia prefa
briana. Realment, aquells funcionaris sabien com d'important és
l'ortografia en la normativa lingüística d 'una llengua. Ver ací que
comencem a verificar la predicció que hem fer en §1.4 : aquells que
sig uen contraris a la recuperació d'una llengua miraran d'afonar l'or
rografia que té per tal de desfer l'ús culte d'aquella l1engua.

4. 2. La necessitat d'estabilitat en la normativa lingüística (i en particular
en l'ortografia)

La continuïtat que hem exemplificat en la secció anterior sobre
les Normes Ortogràfiques de Castelló és imprescindible en la vida
de qualsevol normativa lingüística. De fet, la modificació d 'un a nor
mariva (sobreto t si afecta l'ortografia) causa molts problemes socials,
i és per això que, finalment, les grans propostes de modi ficació de
l'ortografia francesa i de l'anglesa no han arribat mai a aprov ar-se i
a aplicar-se , per molt fonamentades que estiguessen .'

Realment, en qualsevol llengua culta i civilitzada, un canvi
or togràfic (i, en general , una modificació de la normativa lingüísti
ca) nom és s'hauria de proposar quan es compleixen aqu esres cinc
condicions :

1) en pr imer 110c, hi hauria d 'haver hagut lingüistes competents
que haguessen desenvolupat investigacions serioses que demos
tren clarament l'avantatge de la proposta de modificació;

2) en segon 110c, aquests estudis s'haurien d 'haver publicat i
d 'haver debatut públicament en els organismes cient ífics
escaients;

3) en tercer lloc, hauríem d 'estar segurs que el benefici social
que obtindríem introd uint el canvi ortogràfic seria molt més

Pitarch 0996: 134-135) conta alguna anècdota francesa, i esmenta que una reforma
ortog ràfica de l'alemany només va ser possible després d'aquests tres fets: despr és d 'arri 

bar a un consens am b Àustr ia i amb Suïssa; després de l'aprov ació de ls ministres de cul
tur a dels setze lànders; i després de huit anys de controvèrsies.
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gran que e! malestar social que provocaria l'entrada en vigor
de la modificació;

4) en quart lloc, no hi hauria d 'haver perill de produir un cisma
social en la normativa ortogràfica a causa d'aquesta mod ifica
ció; i

5) en cinqué lloc, les institucions lingüístiques que tinguessen
e! poder legislatiu haurien d 'haver aprovat la modificació.

Desenvoluparem aquestes condicions en §8 .2 .4, i ara observarem
que aquesta necessitat de continuïtat de la normativa lingüística,
aquest ll igam amb el passat , és, com ja hem dit , una característica
de la civilització (§3.3). En efecte, no hi ha una bona civi lització si,
en primer lloc, no complim el requisit de saber què han fet els nos
tres avantpassats ; i, en segon lloc, si no reproduïm tot allò que no
siga negatiu per al present. De més a més, en e! camp concret que
anomenem ciència (on hem d'aspirar que hi haja la normativa lin
güística) convé que raonem i justifiquem qualsevol canvi .
Finalment, hem de tindre en compte que una normativa lingüística
necessira prestigi social per a viure, i malament tindrà prestig i una
proposta que canvie sovint .

4.3. Conclusions sobre la necessitat d'estabilitat en l'ortografia
A partir de les observacions anteriors , podríem pensar que possi

blement no hi haurà cap valencià format, conscient i responsable
que pu ga trencar amb la llengua literària que el valencianisme ha
anat codi ficant, amb penes i treballs, des de 185 7, des dels versos de
Teodor Llorente (fundador de Las Prouincias i d irector durant molts
anys). En realitat , hauríem d'a ctuar així si els valencians aspirem a
ser un poble civil itzat i progressivament més cohesionat i més
madur.

Mirant-ho bé, fa la impressió que només un irresponsable o una
persona que es burle de! poble valencià pot ser capaç de trencar,
bruscament i sense contemplacions, amb la unificac ió ortogràfica
que el valencianisme va acabar d 'aconseguir fa més de mit ja centú
ria. Tanmateix, hi ha hagut un intent d 'apartar les Normes
Ortogràfiques de Castelló, qüestió que serà l'objecte d 'estudi del
capítol següent.
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CAPÍTOL 5. A NÀLISI D' UN QÜESTIONAMENT DE LES N ORMES

ORTOGRÀFIQUES DE CASTELLÓ

5.0. Introducció
Cap a fina ls dels anys 70 hi hagué un intent de qüestionar la nor

mat iva lingüística valenciana. En el fons d' aquest intent , potser hi
ha act ituds poc clares d 'u na part del valencianisme dels anys 60. Si
aixà és cert, algú ho hauria d'investigar, i, en aquest ll ibre, jo em
cent raré en l'anàlisi dels factors més immediats i ob ject ius (§5. 1 i
§5 .2), encara que, posteriorment , faré uns come ntaris sobre els pro 
motors del qüestionament de finals dels anys 70 (§5 .3) i sobre la
man era d 'actuar en els nost res dies (§5.4) .

L'any 1978 hi hagué un a institució, el Centro de Cultura Valen
ciana, qu e va canviar de nom (Academia de Cultura Valenciana), i
tres anys després, el 198 1, aquesta insti tució va publicar un llibre
en qu è raonava una part dels canvis ortogràfics que volia introduir
en el valencià, Documentació formal de l'ortografia de la llengua valen
ciana, llibre que posteriorme nt, el 1994 , va ser revisat i amplia t. A
causa de la voluntat de ser tan objec ti u com siga possibl e, enceta ré
aquest cap íto l per l'anàlisi del llibre esmentat. En efecte , la valora
ció dels fenòmens socials i de les persones i les inst itucions sempre
adme t moltes mat isacions, però, en canvi, en les justi ficacions escri
tes no hi ha més cera que la qu e crema: allò que hi ha im prés des de
la primera lletra del llibre fins a la darrera.

Començaré, doncs, per l'a nàlisi del llibre esme ntat, que di vid iré
en du es seccions. A la primera, miraré d 'acostar-me a la ideologia
normativa que hi ha en aquest qüestionament de les Normes
Ortogràfiqu es de Castelló (§5. 1), i, to t seguit, anali tzaré una part de
les argumentacions amb què hom ha inte ntat defendre una ortog ra
fia alternativa (§5 .2). Posteriorment , comentaré en quin context es
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5.1 .1 Anàlisi d'un q üestionament de les N ormes Ortogràfiques de Castelló

va produir l'intent de trencar am b la normativa lingüíst ica valen
ciana, i quina classe d 'inst itució ho va fer (§5 .3). Fin alment , inten
taré anali tzar un s quants arguments m és amb què alg uns intenten
desprest ig iar la normat iva lingüíst ica valenci ana (§5.4).

5. 1. Anàlisi delsprincipis de l'A cadèmia de Cultura Valenciana queguien
la seua accióhipotèticament normativitzadora
5.1.O. Introducció

El llibre D ocumentacióf ormal de l'ortografia de la llengua valenciana
consta d 'un pròleg (ps. 5-6), una introd ucció (ps. 9- 15) i un intent
de jus tifi car el trencament de l'ortografia valenciana (ps. 19-82) .
Algun ling üis ta hauria d 'analitzar de talladame nt aquesta p ublica
ció, ja que des la p rimera pàgina (p . 5) fins a la darr era (p . 82) hi ha
deforma cions teòriques i incoherències dels auto rs. En aquesta sec
ció i la pròxima, faré un acostament ge neral a aquest object iu, ja que
em limita ré a anali tzar les parts m és bàsiques.

En la primera secció, ana litzaré la introducció, ja que aquesta
part , després de descri ur e l'o bra (§ 1-§2), conté (probablement d 'una
manera involuntària) la ideo logia normativa de l'Acadèm ia de
Cu ltura. En efecte, els lectors de l'ob ra de l'Acadèmia no veuen, a
causa d 'una sèrie de mo ti us que m iraré d 'explicar quins són, uns
pri ncipis cla rs i raonats ; però intenta ré de mos tra r que, lleg int len
tament i reflexionant, és possi ble tro bar els objectius que de uen pe r
seguir realm ent els au tors de l'Acadèmia. Dedicaré un apa rta t
(§5. 1.1- §5.1.5) a cada un de ls de l'Acadèmi a (§3-§8), excep te els
§6 i §7, que comentaré conjunrament pe r la raó que tr act en el
ma te ix tema (la fonèti ca i l'ortog rafia) . Finalment , hi haur à u na sín
tes i (§5 .1.6) .

5. 1.1. La marginació de la «diacronia» i el silenciament de la situació
sociolingüística del valencià

Els autors del llibre que estem come nçant a comentari de uen
saber que les p ersones que s'han oposat públicame nt a la norm at iva
ling üísti ca valenciana no solen tin dr e prepa ració lingü íst ica, i pot
ser per això procuren fer oste ntació de coné ixer la teoria lingüíst ica.
Per exemple, en la secció §3 (<<sincronia i di acronia en la llengua»)
intenten opo sar els lingüiste s «actu als» als d' «etapes ante riors» pe r
mi tjà de l' oposició «sincronia / diacro nia» (p . 10). Ara bé, aquesta

La idenrirar d' aquests au tors no es diu .
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opos ició té ben poc d 'actual , ja que es rem unta a 191 6 , any en què
es va publ icar el Curs de lingüística general, del suís Ferd inand de
Saussure.

A més d'aquesta imprecisió temporal de quasi un segle, cal dir
que els autors anònims de l'Acadè mia també són inexac tes des d 'un
punt de vista teòric, atés que la lingüística actua l està qüesti onant
de múltipl es maneres l'exclusió de Saussure (la cree nça que la dia
cronia o evo lució no pertan yeria a l' obj ecte d 'estud i de la
Ling üísti ca)." N o és cosa d'estendre'ns en el qü esrionament d 'aques
ta exclusió , i ací crec que n 'h i haurà prou fent una afirmació que
sembla evident: que la comprensió de la vida humana (siga la ind i
vidual o siga la social) no pot prescind ir del passat, ja que només
estudiant l'evolució o passat pode m entendre el present o reali tat. I
bé, idè nticame nt, hi ha múltiples aspec tes sintàct ics, semàntics,
morfològ ics, derivatius, composi tius o fonètics de qualsevol llengua
actual que nom és podem comprendre estudiant-ne l' evolució fins al
present. De més a més, si passem de l'estructura interna de la llen
gua al vessant socio lingüís tic (és a dir, a l'ús social), enca ra és més
pa lpable que només estudiant l'evolució de l'ús social d 'una llengua
podrem arribar a entendre la sit uació sociolingüíst ica en què es
troba.

En realitat, més enllà de l'os te ntació de la teor ia, la finalitat bàsi
ca de recórrer a la «sincronia» deu ser una alt ra: l'i ntent de do nar a
ent end re (sense proves em píriques) que el valencià literar i que els
escriptors valencians han ana t elabo rant dura nt el seg le passat i l'ac
tual seria arcaic, i que aques ta elaboració lingüíst ica es tro baria
allunyada de la teor ia lingüíst ica (que els autors anò ni ms coneixen
molt poc, com ja he insinuat i espe re que demostraré en els pròxi ms
apartats). Pel que fa a l' hipotètic arca isme de la normativa lingüís
t ica valenciana, convé que repetim (§ 1.2 i §2.3) que qualsevolllen
gua europea que s'ha vist apa rtada dels usos socials públics, oficia ls
i prest ig iosos (com ara el valencià), en intentar recup erar la dignita t
perduda estud ia el seu passat i procura lligar-s'h i.

Ben m irat , d iri a que els m illors esclaus són els qui no tenen cons
ciència del seu passat , de la mateixa manera que nom és poden ser
realment ll iures i responsables les pe rsones i els pobles que han estu
diat i han interpretat la seua història per comprendre el seu present.
En els pròxims apartats , espe re que demostraré que no és gens ni

Com ara, els lectors interessats poden consultar Historical syntax in cross-lingnistic perspec

tive, de Harris i Campbell.
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miqueta casual aquest desi g d 'eliminar la "d iacronia» o passat, ja
que aquesta act itud deu respondre a un intent de silenciar la situ a
ció de m arginació i sotmissi ó socioling üís tica en què ha viscut el
valencià des de l 170 7 (i parcialment des d 'ab ans) fins a I'actual it ar.

5.1.2. El silenciament de la situaciósociolingüística del valencià i la defor
maciódel «valencià que ara es parla»

Tant en la secció §3 «<sincronia i diacronia») com en la §4
( vllengua escrita i lleng ua parlada»), els autors de l'Acadèm ia miren
de realçar la llengua parlada per mitjà d'unes ci tacions de tres auto rs
francòfons i anglòfons.' En aquesta actuació, em sem bla que hi ha
l'anomalia de voler apl icar a una realitat social determinada (la nos
tra), une s conclusions que s'han tret estudiant una realitat social
molt diferent . En efecte , els autors anònims de l'Acadèm ia no sola
ment callen absolutament davant del passat opressiu en què ha vis
cut (i viu) el valencià, sinó que, damunt, apliquen a la llengua del
poble valencià paraules que s'han dit pensant en llengües que no es
troben en condicions socials adverses, llengües en què els seus par
lants raonen i escriuen habitualment en la seua llengua. En §8 .2.1
«<El mite -interessat- d 'una hipotètica "ll ibert at" norrnativa»),
intentaré demostrar que aquestes operacions d 'aplicar a la realitat
lingüística valenciana deduccions fetes estudiant societats com la
fran còfona o l'anglòfona (operacions que es presenten com a allibe
radores) porten al contrari del que hom diu: a subordinar un mique
ta més la llengua dominada .

En realitat, les dades comencen a quadrar. En efecte , l'Acadèm ia
de Cultura, gràcies a l'anomalia de marginar la «d iacronia» o evolu
ció sociolingüística del valencià (§3) , pot incórrer subreptíciament
en una altra anomalia: tractar la nostra llengua com si fóra el castellà
o el francés , l'italià o l'anglés: un idioma sense problemes d 'ús social
i sense una degradació lingüística constant davall de la llengua
dominant. I, finalment , a partir d 'aquestes dues anomalies meto
dològiques, els autors anònims de l'Acadèmia arriben a la conclusió,
«als plantejaments d'estudi i ensenyança de la llengua parlada aci
exposts» (p. 11).

Aqu estes citacions os donen on traducció castellana, comport ame nt quo és constant , ja
quo no treballen mai amb les vetsions orig inal s franceses o angleses.
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5.1.3. Una contradicció dels autors, i un intent de confondreel poble valencià
Com ja hem comentat , els auto rs de l'Acadèmia segueixen, en la

secció que acabem de come ntar (§4) , el fil de la seua tercera secció ,
però tenen una actuació que comença a deixar al descobert l'objec
ti u que realm ent deuen buscar. Aquestes persones insisteixen , ben
encerta dament, en el cri teri que la llengua parlada d'una manera
espo ntània ha de repercutir posit ivam ent en la llengua culta. ' Ara
bé, despr és d 'aquesta afirmació correcta deixen de tractar l'altra cara
de la moneda: que, en qu alsevol id ioma sa, en qualsevol llengua que
no viu en condicions socials denigrants, en qualsevol idioma «nor
ma l», la llengua norma tiva també ha d' influir sobre la llengua par
lada espontàniame nt . Però en el cas dels auto rs anònims de
l'Acadèm ia, com que l'ob jecti u ocult deu ser mi rar de desacreditar
la normat iva lingüísti ca valenciana, s'obliden de pa rlar de la
infl uència que la llengua cul ta ha de tindre sobre la llengua
col-Ioqu ial (influència qu e, sortosament, ja come nça a recuperar el
valencià, com ara en el ret rocés social del castellan isme adiós, que ja
ha come nçat a recular davant de la paraula valenciana genuïna,
adéu).

Passant a la secció que come nt arem en aquest apartat, la cinque
na (<< pape r de l'o rtog rafia en la lleng ua»), convé dir que els autors
de l'A cadèm ia fan una afirmació que no solament no és correcta,
sinó que també els porta a cont radi r-se. Veure m primer la incorrec
ció, i to t segui t la cont radic ció. Com que l'A cadèmi a de Cultura sap
que està intentant trencar la unificació ortogràfica que el poble
valencià va acabar d 'assolir l'any 1932, opta per donar poca
im portància a l'ortog rafia:

"Com a conseqüencia de l canvi d'orienracio en la ll ingüist ica

[sincronia, im por tància de la llengua parlada} , l'o rrografia que es

considerava aba ns --el seg le passat mateix, i patt de! present

quasi sagrada, ha deixat de ser el centre en e! q ue e! saber ortog rafie

ho era to t per a adapta r-se a la fun cio que realment li pertoca: servi r

de vehic ul per ser la forma que pren la llengua parlada.» (p . 12)

Davant d 'aquesta afirmació, he de dir que no he vist mai que la teo
ria lingüística comparatisra (segle Xi X) o la racionalista (segles XVI

XVIII) haja considerat que l'ortografia siga «el cent re». La incorrec-

Com hem comentar en §2 .3, la impo rtància bàsica de la llengua parlada l'han defensada
ara i adés ling üistes com Pompeu Fabra o Manuel Sanchis Guarner.
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ció teòrica en què cauen ara els autors anònims de l'Acadèmia deu
ser una conseqüència de la confusió en què es troben. En efecte, en
qualsevol teoria lingüística seriosa, l'ortografia és tan poc important
dins la teoria lingüística, com enormement important és dins de les
normatives lingüístiques, distinció que hem comentat ací en §1.1 i
§1.3. 5

Els lectors d'una obra sempre han de començar per pensar bé ç!e
l'autor, i, consegüentment, ara hauríem de pensar que és involuntà
ria la confusió en què es troba l'Acadèmia de Cultura. Tanmateix, hi
ha un detall que fa pensar el contrari. En efecte, tres pàgines abans
del fragment transcrit, pràcticament en començar el llibre, hi ha
aquesta afirmació: «la necessitat primera en qualsevol llengua es la
fixacio ortografica» (p. 9). Tenint en compte aquesta contradicció
entre les pàgines 9 i 12, haurem de concloure que ens trobem davant
d'una actuació que té com a conseqüència un intent d'ofuscar el
poble valencià per mitjà d'una operació confusionària (superposant i
barrejant dues funcions tan distintes com són el paper de l'ortogra
fia dins de la teoria lingüística, i el paper dins de les normatives lin
güístiques).

5.1.4. Més mostres de la formació teòrica dels autors de l'Acadèmia
En la secció sisena (<<¿per qué canvia l'ortografia d'una llen

gua?»), els autors de l'Acadèmia comencen d'una manera torbadora:
donant com a causa dels canvis ortogràfics els canvis de pronuncia
ció, la tradició i l'etimologia (p. 13). En efecte, tothom sap que la
tradició i l'etimologia frenen els canvis ortogràfics, cosa que després
afirmen els mateixos autors anònims: «la tradicio i l'etimologia
poden actuar com a forces mes o manco conservadores ». Això, però,
forma part d'una qüestió que no analitzaré en aquest llibre: el grau
de coherència que hi ha entre els objectius que s'entreveuen i els
mitjans que apareixen en aquesta «introducci ó».

la propietat que volia remarcar en aquest apartat és que els
autors de l'Acadèmia de Cultura fan afirmacions que difícilment
diria qualsevol persona que conega el món ortogràfic de les llengües

Hom no sap si somriure o entristir-se davant de la conclusió a què arriben els autors de
l'Acadèmia (sempre afanyosos de mosrrar-se davant dels seus lectors com a lingüistes

moderns) a partir d'una confusió tan grossa com la funció de l'ortografia en el sistema lin

güístic i en les normatives lingüístiques:
«H em volgut en l'Ortografia de la Real Academia, d'acori en la llingüist ica actual , retornar-li

el lloc que li correspon a la normativa ortogràfica» (p. 12; subratllat meu) .
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rom àniques, com ara aque sta:

«Com a conseqüe ncia de l'evoluc io d'una llengua, apareixen i

desapareixen uns sons i uns arres es modifiquen ; l'or togra fia va 

sempre darrere- acomoda nt -se a la fonet ica, d ins de les seues pos 

sibili ta ts » (p. 13).

5.1.4

Supose que deu ser per aquest «sempre darrere" que el castellà
escriu la lletra hac de haba; o la ve de ver; o les dues lletres e i z per
a representar el mateix fonem a (ceniza); etc ., etc. J a hem tractat en
el capíto l tercer les classes de problemes que hi ha en les ortografies
de les llengües rom àniques, i ara no cal que hi tornem.

El grau de form ació dels autors de l'A cadèmia es torna a veure
quan gosen afirma r, en §7 «<fonetica i orrografia»), que «les llen
gües gen eralment solen tindre una ortografia fonologica; del mal, el
menys » (p . 13). En efecte, davant d'aquesta asseveració ens podem
preguntar quina llengua romàni ca té una «ort ografia fonològica».
Pot ser hi ha una forma ció escassa en el coneixement de les llengües
romà niques, però, tenint en compte la contradi cció ent re les pàgi
nes 9 i 12 (± importà ncia de l'ort og rafia), també podria haver-h i uns
facto rs diferents.

Per un a alt ra banda, els autors de l'Acadèmia de Cultura tornen
a mostrar el seu g rau de formació en la reoria lingüíst ica quan fan
l'afegitó «del mal , el menys». A banda de la redac ci ó," cal dir que
l'ortografia fonològica és el bé màxim a què pot aspirar una llengua.
Per exemple, un estudiant de filologia sap que les nn de son i de font
són una miqueta diferents , i que les de son i sang són molt diferents;
però les ortografies romàniques usen la mat eixa lletra en la repre 
sentació d 'aquests tres sons diferents per una raó simple: perquè les
diferències quc hi ha són un efecte de la consonant que va després de
la n, i, consegüentment, aqu estes variacions foniques no ens aprofi
ten per a d iferenc iar paraules. Diguem-ho més clarament: si escri-

Em pareix que una persona que dom inara bé el valencià col-Ioquial usaria espontània

ment una construcció ran valenciana com l'elim inació de l'a rticle: D e mal, tan poccom siga

possible (o De mal, el mínim). N o cal di r que aquesta absència de l'arti cle és una manifes

tació més d 'oracions tan habituals com D e f ormatge, en vull una quarta , o D e forma tge, no

en vull gem. Ara: en el fragment «del mal, el menys" no hi ha només un allunyamen t del

valencià col-loquia l, sinó tamb é un acostament al castellà . Més encara: hi ha un acosta
ment al castellà en una const rucció sinràcr ica en què la llengu a de les Balears, de València

i de Catalunya està influint el caste llà en els nost res dies. O com a m ínim això va defen
sat fa uns quants anys un lingüista castellà, Seco (989).
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guérem de manera diferent les tres nn de son, font i sang estaríem
complicant inútilment la nostra ortografia i, per tant, estaríem fent
patir inútilment el nostre poble.

5.1.5. Quan les paraules perden les propietats semàntiques inherents: la
ciència no buscaria l'explicació, i les institucions reguladores no legislarien

Al final de la introducció (§8, «funcio de les academies en la
llengua»), els autors de l'Acadèmia arriben a un ús lèxic ben poc
acadèmic. Concretament, quan asseguten que «la llingüistica ha
deixat de ser prescriptiva o normativa per tornar-se descriptiva» (p.
14), fan una operació triplement irregular, afirmació que miraré de
demostrar en els paràgrafs següents.

Una persona que té formació en l'estudi del llenguatge sap que
una cosa és la teoria lingüística, i una altra és la normativa lingüís
tica. La teoria lingüística té la finalitat d'explicar com són les llen
gües, i per què són com són; en canvi, les normatives lingüístiques
tenen la finalitat bàsica de buscar quines formes, quines paraules i
quines construccions convenen més als parlants d'una llengua.

Ara bé, com que l'Acadèmia de Cultura ha eliminat la «diacro
nia» i no mostra interés per comprendre a través de quins camins
sociolingüístics el valencià ha arribat a la situació en què es troba,
potser per això els seus autors no solament tornen a confondre con
ceptes que són tan diferents (la teoria lingüística i les normatives
lingüístiques), sinó que, damunt, incorren en una segona irregulari
tat quan es limiten a la descripció, ja que aquesta reducció implica
que deixen de banda la part més important de qualsevol ciència:
l'explicació de les constatacions o descripcions que s'han fet prèvia
ment.

Finalment, com que fa la impressió que als autors anònims de
l'Acadèmia no els importa massa que el valencià continue defor
mant-se sota el domini social del castellà (no debades silencien
aquest domini i com ha de reaccionar-hi la normativa lingüística
valenciana), a partir d'aquesta situació hipotètica esdevé comprensi
ble la tercera irregularitat: la decisió d'abolir la finalitat legislativa
de les institucions que tenen encomanada la funció d'estudiar (i
modificar si convé) les normatives lingüístiques davant de l'evolu
ció de la llengua parlada espontàniament i dels canvis que hi ha en
la llengua culta o reflexiva.

Si em permeteu parlar irònicament, recomanaria als autors de
l'Acadèmia de Cultura que facen el favor de no amagar el seu des-
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cobriment. Contràriament, haurien d 'intentar que tota la humanitat
es puga beneficiar del resultat de les investigacions de la seua insti
tu ció. Per exemple, podrien enviar els dos paràgrafs de §8 (ps. 14
15) a les acadèmies i instituts qu e tenen poder legislatiu sobre les
llengües europees, ja que aqu estes institucions ignorants encara no
deuen haver vist com d'errònia i d 'antiquada és la seua activitat nor
mativitzadora.

De més a més, a banda de les tres irregularitats que hem comen
tat , també ens podríem fer aquesta pregunta: si l'Acadèmia de
Cultura vol abolir la funció legislativa, com és que pretén ser la ins
titució que legi sle sobre el valencià? Davant d 'aquesta contradicció
(voler ser la institució legislativa per a no legislar) podríem record ar
un es paraules de Josep Vicent Marqués, ja que tenen exactament el
mateix fons:

«U N MODEL DE RAONAMENT EXPLICITAT

No, la nostra llengua no és el català.
Tenim llengua pròpia, nosaltres: el valencià.
Sí, té elements catalans, però hi ha un component precatalà.
I una elaboració postcatalana.
Com que tenim llengua pròpia, podem fer-ne allò que vulguem.
Per exemple, no utilitzar-la.
Que no és nostra?» (Marqués -1974: 19)

Ben mirat, quan algú vol que desaparega una llengua dominada com
és el valencià, un dels objectius que es marcarà és que l'idioma opri
mit no tinga legislació lingüística per tal que continue com el valen
cià en els últims tres segles : perdent propietats distintives, assimi
lant-se i degradant-se, morint davall del castellà. ' En realitat, l'ope
ració de l'Acadèmia de Cultura consisteix a fer un cant a la «ll iber
tat en la normativa» que possiblement té com a finalitat encobrir la
degradació del valencià."

Els autors de l'Acadèmia intenten diluir la seua intenció jugam
amb la paraula orientar, que oposen a «la finalitat normativa» i «el

Cap a l'any 1922, Josep Martínez Eloy comentava la degradació que ja hi havia (encara

que no haur íem de descartar que el to que adopt ava fos una manera de justificar l'ú s tan
escàs que va fer del valencià) . Vegeu Pitarch 0995: 110).

Comentarem el cas de l'anglés (llengua que no té una institució específicament norrnari 
vit zadora ) en §8.2 .1 (<< El mit e - inceressat- d'una hipotèt ica "llibertat" normativa»), i, a

la n. 5 de l'apartat esmentar , els lector s trobaran una referència a l'Acadèmia de Culcura.

79



5.1.6 Anàlisi d'un qüestionament de les Normes Ortogràfiques de Castelló

camp prescriptiu». Davant d'aquesta operació, convé dir que podem
ser tan educats com vulguem en la manera de parlar, però una norma
que té el rang de norma sempre obliga. Per exemple, podem dir que
«convé» o «és recomanable» escriure dona independentment que el
parlant pronuncie al final una a o una o oberta; però sabem que, en
la pràctica o realitat, cal escriure dona, i que no és possible, en la nor
mativa lingüística valenciana, escriure dono. Una altra cosa és que hi
haja més d'una opció en la normativa (com ara en la dualitat gràfi
ca mànega - màniga), però les normes no són mai opcionals (<<orien
ratives»), sinó reguladores de l'ús lingüístic culte.

5.1.6. Conclusions sobreels principis de l'Acadèmia de Cultura Valenciana
que guien la seua acció hipotèticament normativitzadora

La decisió d'intentar trencar la unificació ortogràfica que ha
aconseguit una llengua, té una responsabilitat social enorme.
Tanmateix, l'Acadèmia de Cultura, davant d'aquesta gran responsa
bilitat, ha elaborat un escrit que ja han vist els lectors quin grau de
consistència i de profunditat assoleix. Realment, costa de saber què
volen dir exactament els autors de l'Acadèmia a causa de les anoma
lies metodològiques, de les incoherències internes i de les afirma
cions teòriques o empíriques incorrectes, tot i la brevetat del text
analitzat (al voltant de quatre pàgines reals).

Aquesta absència de claredat, de coherència i de pertinència
podria no ser una casualitat, sinó una conseqüència de no explicitar
quins són els objectius reals que busquen els autors de l'Acadèmia
de Cultura. Lligant caps i reflexionant, hem sospitat que la poca
consideració del passat sociolingüístic del valencià, l'oblit de la
influència que la llengua culta ha de tindre sobre la llengua
col-Ioquial, i l'intent de fer creure que les institucions legislatives no
haurien de legislar, aquests tres fets deuen tindre la finalitat de voler
justificar el procés de castellanització lingüística que està patint el
poble valencià. Per una altra banda, aquest hipotètic objectiu qua
dra amb una observació que farem en §5.3 .2: el fet que, després
d 'intentar el trencament de l'ortografia valenciana, en l'Acadèmia de
Cultura no hi havia ni lingüistes valencians ni pràcticament ús del
valencià. Ben mirat, l'actuació de l'Acadèmia de Cultura s'acosta a
l'absència d'ètica en pretendre l'autoritat legislativa sobre el valen
cià per a no exercir-la (excepte a l'hora d'intentar trencar la unifica
ció ortogràfica que el poble valencià va aconseguir en el primer terç
del segle xx).
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Finalment, davant d'aquest panorama ideològic, podríem atre
vir-nos a fer una predicció: que la justificació de les regles ortogrà
fiques que faran els autors anònims de i' Acadèmia a la resta del lli
bre serà poc coherent. Mirarem de verificar aquesta predicció en la
secció següent.

5.2. Anàlisi d'argumentacions ortogràfiques de l'Acadèmia de Cultura
5.2.1. Els «absurts» «inventors» de grafies davant de la lletra y

Ja hem comentat en §3.4.2 per quines raons tan simples va pro
posar Fabra que abandonàrem la y grega. Tanmateix, els autors anò
nims de l'Acadèmia afirmen que la supressió d'aquesta lletra és un
«absurr- (p. 62). Ara bé, no demostren gens ni miqueta aquesta
afirmació tan greu, ja que no fan cap tipus d'anàlisi. Per tal de com
prendre aquesta anomalia metodològica, potser podríem tindre en
compte el grau de formació que hem intuït en la secció anterior
(§5.1). En efecte, sembla que les persones que no saben massa però
que es creuen que saben molt, tendeixen a actuar pensant que els
seus interlocutors han de creure's sense vaci l-lació allò que elles afir
men sense demostració.

Per una altra banda, l'absència d'argumentació va acompanyada
de deficiències metodològiques importants. Concretament, els
autors anònims de l'Acadèmia no tenen en compte que la conside
ració de la i consonàntica ha de ser inseparable de la u consonàntica,
com mostra, per exemple, la Gramàtica valenciana de Sanchis
Guarner (1950: §94-§95).

Finalment, els autors de l'Acadèmia de Cultura no solament
insulten l'ortografia valenciana contemporània sense cap prova,
sense cap anàlisi i caient en una deficiència metodològica important
(oblit de la u consonàntica), sinó que també incorren en quatre pro
blemes més : elaboren argumentacions absurdes; fan afirmacions que
no segueixen; s'inventen facilitats inexistents; i parlen d'invents on
no hi ha cap invenció. Vegem-ho a poc a poc.

Vet ací la regla que explicaria l'ús de la lletra y:

«L'absurt de la seua supressio nos ha conduit a la necessitat de
reintroduir-la sempre que aparega en posicio intervocalica, inicial de
silaba -be en principi de paraula o be en interior- o seguida de
vocal» (p. 62).

Una persona que domina les beceroles de l'ortografia sap que les lle-
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tres representen sons i que, per cant, definir l'ús d'una lletra és defi
nir quin so representa . Tanmat eix, l'Acadèmia de Cultura no res
pecta aquesca elernenralitar mecodològica i, consegüentment, arriba
a l'absurd . En efecte , si hi ha hagut una supressió de «la grafia y»
(ps. 61 i 6 2) no és possible que aquesca «g rafia» aparega en cap posi
ció. De més a més , no podem «reinrrod u ir - en un llo c una cosa que
ja s'hi troba ( << la necessitar de reinrroduir-la [la grafia y } sempre que
aparega en posicio incervocalica . . . » } . Davant d 'aquest resultat,
podríem comentar que com enç a a aparéixer una propietat de les
cam panyes que s'han fec contra la recuperació de l'ús social del
valencià: que hom acusa sense proves d'allò de què poc ser acusat
amb proves (ací , el fec d 'elaborar afirmacions absurdes -i per par
tida doble).

L'elernenralirar que haurien d'haver fec els autors de l'A cadèmia
de Cultura és dir quin fonema (o quins al-Iòfons) representa la lletra
y . Potser no han actuat així perquè aleshores haurien arribat possi
blement a grafies com cyèncya i valencyà, ja que en el valencià actual
tendim a pronunciar aquests fonemes /il , no com a nuclis sil -làbics,
sin ó com a consonants. De fec, la segona idea que mig formulen (q ue
la lletra y s'usa quan apareix «la grafia y» en principi de sfl-Iaba)
implica que haurien d 'escriure yònic, cosa que probablement no faran
per una raó molc simple: perquè el castellà escriu iónico, i l 'horirz ó
quasi constant de l'Acadèmia de Cultura és la supeditaci ó ortogràfi
ca del valencià al castellà.

Els autors anònims no fan anàlisis i, damunt, elaboren regles
absurdes, però no vacil -Ien a inventar-se falses «reg ularitzacions» , a
introduir «facili tats- d ifícils i a usar irracionalment l'adjectiu racio
nal (i encara més excentricitats). Vet-ho coc plegar en aquesta cita
ció:

«Esca regularisacio d'us [de la lletra y] supon, en primer lloc, fer

mes facil l'esccicuca valen ciana dotant- la d 'una ortografia mes racio

nal i exacca, ajuscam-la a la pronunciacio de la llengua , sense caure

en lo absurt .» (p. 62 )

Davant d 'aquest fragment, em limitaré a fer les tres afirmacions
següents:

1) en primer lloc, no poc ser regular l'ús d'una lletra que no s'ha
definit ;

2) en segon lloc, no pot ser racional ni una indefinició ni una
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afirmació doblement absurda (la de voler «reinrroduir» en un
lloc una cosa que ja s'hi troba); i

3) en tercer lloc, l'opció normativa més fàcil que pot existir per
al poble valencià és precisament la que té des de 193 2, la qual
consisteix a actuar de la mateixa manera davant dels fonemes
I i i i l u/ : en sentir el fonema I ii (o el fonema l u/ ), un valenci à
alfabetitzat sap que ha d'escriure la lletra i (o la lletra u), sense
parar-se a analitzar si aquest fonema és nucli de síl-laba o no
(operació analítica que a vegades potser no sabria fer -com
ara en pèrdua o en vàlua-, o que uns valencians pronuncia
rien com a nucl i sil -I àbic i uns altres com a marge sil· làbic
com ara en pietat o Piera), i, sobretot , sense parar-se a analit
zar si , quan no és nucli de s íl-Iaba, és més obert o més tancat
(com ara en principi de paraula - iode, uombat-, en posi ció
intervocàlica -feien, catten-, entre consonant i vocal 
camió, Eduard-, entre vocal i consonant -reina, peus-,
etc.), operació analítica que possiblement no sabria fer quasi
ningú en cap cas.

Realment, costa de creure que els autors anorurns de l'Acadèmia
siguen capaços de cometre tantes anomalies en fragments tan breus,
propietat , tanmateix, que ja hem vist (com ara en §5.1.5 -i glo
balment en §5.1).

Finalment, els autors de l'Acadèmia de Cultura afirmen que l'a
bandó de la lletra y porra a «I'invencio de cerres paraules », i posen
com a exemple epopeic i onomatopeic. Ara bé, si mirem diccionaris de
llengües que sí que usen la lletra y (com ara el franc és o l 'angl és),
trobarem onomatopée i onomatopéique (francés) i onomatopoeia i onomato
poeic (anglés).

I bé , què hem de pensar davant d 'unes persones que no analitzen;
que no són coherents; que volen acusar els altres (sense proves) d 'allò
de què poden ser acusats amb proves; i que, a pesar de tot això (o
justament per tot això), ' vacil-Ien ben poc a insultar amb «absurts
absurds , amb «irracionalitats» irracionals, amb «d ificultats» difícils
(ran difícils, que són impossibles de compredre) i amb «invencions»
inventades, l'ortografia que els escriptors valencians han seguit des
del primer terç del segle xx? Pressuposant bona intenció, no sé si
podríem pensar que el saber sempre és limitat, però que la ignoràn
cia i els errors no tenen límits .

Diu la dita que El dolent penja malament de tota la gent.
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5 .2.2. Supressió de les representacions gràfiques de geminacions, fins quan

són vives
5.2.2 .1 . Sobre la grafia 1·1

Veurem en aques t apa rtat que l'A cadèm ia de Cult ura intenta
eliminar to tes les representacions g ràfiques de ge mi nacions, i
començarem per la ela ge mi nada.

L'autor del prò leg (un polític de l'ajuntament de València) fa un a
afi rma ció tan falsa (que la ela ge m inada només seria pròp ia de
Cat alunya, p. 6) , qu e els autors anònims de l'Acadèm ia l'h an de rec
t ificar implíci tame nt, ja q ue rest itueixen aquest signe al valencià (p.
49). Però el conside ren «arcaic» pe r la raó que es pronuncia com a
ela simple i, pe r tant , és «absurt » escriure 1·1 (p. 49) .2

L'Acadèm ia de Cu ltura no té en compte qu e una finalita t bàsica
de les ortog rafies de les llengües rom àniques és separar-se m ínim a
ment del seu pass at ortogràfic i, com a conseq üència, creu que la
simplificació col-Ioqui al ha de repercutir aut omà t icame nt en la llen 
gua escrita . Ara bé, si consultem qu alsevol diccionari francés o
ang lés, tro barem ent rades com ara el verb quereller (francés) i el nom
colleaion (ang l és), en les q uals hi ha un a ela ge mi nada en la repre
sentació g ràfica, encara que aquesta gemi nació no apareixerà en la
represenranci ó de la pro núncia. En realit at , el procés intern aciona
lit zador en què vivim els pobl es europeus , no fa m és fàcil escriur e
coleccio qu e col-leccio, sinó més aïna al cont rari, afi rmació que ja hem
m irat de demostrar empírica me nt en §3.5.4 .

Per una alt ra ba nda, ja hem come ntat que , quan hi ha coin
cidència ent re la nostra ortog rafia m ed ieval i rotes o la majoria de
les ortografies de les llengües cultes del nostre ent orn , poques
vacil -Iacions són possibles (§ 3.5 .4). Tanmate ix, els autors anònims
de l'A cadèm ia pen sen altra ment , no debades han emprés el cam í
d 'intentar trencar la unificació ortogràfica del valencià excusant -se
en un dis curs que ja estem veient quina naturalesa té.

Aquesta manera d 'actuar fa tornar a pensar que el primer ob jec
tiu qu e deu buscar l'A cadèmia de Cultura és mirar d 'introduir en la
normativa lingüística valenciana prou variacions ortog ràfiq ues per
què tots els valencians que s'han esforçat per deixar de ser analfabets
en la llen gua del seu poble, tornen a ser analfabets . Per una altra
banda, com que els autors de l'Acadèmia deuen perseguir aquest

Com a anècdota, podem dit que el nom del polí tic apareix escrit de dues manetes dife
rems, -Cervinyo» (p. 4) i - Cerviño- (p. 6), incoherència ortogr àfica que s'adiu poc amb

un obra que, segons el títol, vol 'Ot «formal• .
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objec tiu ent rebancado r de la recuperació lingüíst ica del poble valen
cià, no vac il-Ien a recaure en la mala educació , i tornen a l' insult del
seu «absu rr» . Finalment, at és que un a tendència molt freqüent del s
aurors anònims de l'Acadèm ia és sepa rar-se de l'ortografia valencia
na medieval i acosrar-se a la del castellà, en aquest cas ho tenen tot
de cara.

5.2.2.2. Sobre la grafi a «rn + consonant »
U n cas semblant a l'anterior és el de «m (+ p) + consonant », com

ara en assumpció, comptable o comte (per bé que ara ens trobem fora de
la geminació). En aquest cas, han canviat gràficame nt la m en n el
cast ellà i l'i tali à, i en general conserven la m el francés (comptable) i
l'anglés (assumption), Davant d 'aquesta diversitat entre les llengü es
del nostre entorn , serà bo que reflexionem per veure si hi ha alguna
causa que explique aquesta heterogeneït at g ràfica.

Si considerem mínimam ent l'estructura fònica de la nostra llen
g ua, haurem de dir que discrepa de la castella na i de la it aliana en
l'acumulació consonànt ica. Efect ivam ent , en aquestes llengües no hi
ha hagut en general caig udes vocàliq ues en final de paraul a, feno
me n qu e provoca que hi haja sovint dues o més consonant s juntes (i,
en tot cas, que hi haja més poques vocals): font cont ra fuente i f onte;
tots cont ra todos i tutt i; oli cont ra óleo i olio; etc. El valencià di screpa
del castellà i de l' ita lià, i, en canvi, coincide ix en ge neral amb l'an
g lés i amb el francés. Aquesta dada fa pensar que les g rafies medie
vals de les Balears, València i Catalunya, recuperades per les Normes
Ortogràfiqu es de Castelló , no són pr ecisament un atemptat cont ra la
llengua actual. De fet , hi ha prou dades que porten a rot el cont rari
del que volen fer creure els autors anònims de l'Acadèmia, i tot
seg uit en veurem unes quantes.

La propietat que la marca de primera persona del plural és pre
cisame nt la m (anem, cantem, prenem, entenem, preferim, donnim) com
porta que, quan parlem, hi ha ben sovint «m + consonant " , concre
tam ent sempre qu e l'objecte directe, el règim verbal o un circums
tan cial come nce per consonant. Per exemp le, pel que fa al g rup mt
de comte, podríem esmentar moltíssimes oracions, com ara aquestes:
Cada dia elaborem tres garrafes de cassalla ; Afanya't, que fem tard; etc.
De més a més, no se li acud irà a cap valencià canviar aquesta m per
una n, ja que aleshores semblaria un gerundi. En efecte, la pronún
cia fen tard equival a fent tard i, per tant, el canvi de mt a nt podria
enterbolir la comunicació.

85



5.2 .2 A nàlisi d'un q üestionament de les N ormes Ortogràfi ques de Castelló

Un cas paregut hi ha en el cont rast que fan la primera persona
del plural i la tercera. Per exemple, qualsevol valen cià mantindrà
fermament la pronúncia de l'orac ió En som tres, en aquesta casa, ja que
la pronúncia [sóntrés] equival a la tercera persona del plural : En són
tres, en aquella casa. Un tercer exemple: és que en el valencià actual
no hi ha paraules com temps i f emta (i dialecralmenr jumfa -a Silla
o [ums -<Jue arreplega Coromines a Torrent , DECLC, IV, 90 1-b
49)? J a veuen els lectors que, ho mirem per on ho mirem, ens convé
mantenir intac ta la normati va ortogràfica valenciana dava nt del
g rup «m (+p) + consonant ».

5.2.2.3. Bandejament degeminacions vives
Els auto rs anònims de l'A cadèm ia també bandegen un es quantes

representaci ons més de ge minacions, com ara tn o tl (cotna, espatla) ,
tot i que saben que aquestes gem inacions són vives en valencià: tn
«represent a en la maj or pa rt del domini lling üistic valencià l'assi
mil acio nns (p . 23); tl «es un cas com l'anterior» (p . 24) . Davant del
fet que ara els falla el seu pilar col-Ioq ui al, els autors de l'A cadèm ia
de Cultura decide ixen innovar els conceptes que usa la ling üística
valenciana, encara que sense raonar-ho ni definir els «nous» concep
tes. En efecte, els auto rs anònims volen diferenciar entre «gem ina
ció» i «assimilació» , de tal manera qu e la g rafia cotna representaria
una ge m inació, i conna, una assim ilació (ps. 23, 24-línies 10 i 20-21
i 48 -49).

Els t ractats valen cians (com ara Sanchis Guarn er -1950: §75 )
igualen fònicament la representació de tl i de 1·1, ja que, en la nor
mati va ortogràfica actual (que es fonam enta en l'ús majoritar i de l'e
dat mitjana), l'única diferència és que la g rafia tl apa reix en unes
poques paraule s tradicionals, ment re que l'a ltra (l -I¡ apareix en els
cult ismes. Però , com que els autors anònims de l'Acadèm ia sem bla
qu e no volen tindre en compte aq uesta dada, no comprenen que la
g rafia butla no té, cont ra l'afirmació que fan ells (p . 27), res d 'irre
gular; ni veuen que les «falses etimolog ies» que asseguren que hi ha
en les grafies cetla o rebetlà (ps . 26-27), fan pens ar en allò qu e ells
volen negar: que cetla i cel -la sonaven exactament igual a l'edat mit
jana. Diguem-ho d'una manera més clara : els nostres avantpassats
medievals sí que pronunciaven la ela geminada en els cultismes, i
per això era ben fàcil passar de la grafia dels cultism es (cel.la,
rebel-lar) a la grafia dels mots tradicionals (ametla , i, per extensió,
cetla, rebetlar) .
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5.2.2.4. Els autors de l'Acadèmia de Cultura i els treballs científics
A propòsit de l'operació fònica de voler diferenciar entre «gemi

nació» i «assimilació» (que és tan estranya com inexplicada per als
lectors dels autors anònims), voldria comentar que em pareix molt
bona l'afició que tenen aquestes persones a fer reflexions sobre pro
núncies del passat a partir de la grafia, que és un tema certament
difícil. Ara bé, en compte de reflexionar atzarosament per ací i per
allà, crec que seria molt més positiu per a ells (i encara més per al
poble valencià) que presentaren treball s als congressos i col- loquis
internacionals de lingüistes.

Si els autors de l'Acadèmia de Cultura tinguessen aquesta actua
ció obertament científica, seria més difícil que arribaren a la
impremta actuacions com aquestes tres :

1) que hom faça reflexions sobre els primers segles del primer
rnil-Ie nni, però el resultat d'aquestes reflexions s'aplic a als
primers segles del segon mil-lenni (ps. 50 i 52);

2) que es presenten els gloriosos escriptors valencian s medievals
pràcticament com a ignorants de l'etimologia (p. 23; ací
§5.2 .3), però , això no obstant , unes pàg ines més avant hom
intenta fer creure als lectors que la z o tz del sufix -itzar (rea
litzar) no tindria darrere cap base fonèti ca, sinó que seria sim
plement el resultat del coneixement etimològic de tal sufix
(p. 30); o

3) que hom presente com a evidències pronúncies de fa 2.000
anys que són poc evidents (p. 27) .

Els membres d'una institució científica (o acadèmica) han de fer
treballs que siguen mínimament científics (o acadèmics), especial
ment si es publiquen en nom d'aquesta institució, ja que el contrari
equival a embrutar el nom de l'entitat a què pertany l'hipotètic
investigador. Potser el problema es troba en una dada que esmenta
rem en §5 .3.2 (l'absència de lingüistes valencians en la inst itució que
ha publicat amb el seu propi nom el treball que estem analitzant).

5.2.2.5. Unes suggerències per a deformar una miqueta més l'ortografia
valenciana

Davant de la llu ita dels autors de l'Acadèmia de Cultura contra
les geminacions (encara que siguen vives en diverses comarques
valencianes, cfr. ametla), ens podríem preguntat si, allà on els valen
cians diem ennuvolar-se o ennegrir-se (derivats verbals del nom i adjec-
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tiu núvol i de l'adjectiu negre respectivament), hauríem d'escriure
enuvolar-se i enegrir-se.

I qui sap si també hauríem d'animar el poble valencià a pronun
ciar comemorar la [maculada, en compte de commemorar la Immaculada.
Més encara : tenint en compte que segons l'Acadèmia de Cultura
hauria de ser legal / ilegal, podríem apel -lar al paral -Ielisme estruc
tural que funciona en les llengües i, per tant, podríem proposar neces
sari / inecessari, més totes les nombroses parelles que hi ha en la
mateixa situació, com ara la moral dels lingüistes contra una proposta
ortogràfica imoral.

Finalment, si quan escrivim llibres no usem el valencià (que és el
que feia l'expresident hipotèticament valencianista de les Corts
valencianes, i també quasi tots els membres de l'Acadèmia de
Cultura), aleshores arribaríem a la proposta òptima per a aconseguir
aquests dos objectius: que el poble valencià continue sent analfabet
en la seua pròpia llengua; i que l'ús social del valencià continue
retrocedint (sobretot a les ciutats de València i Alacant) .

5.2.3. Presentació degrans escriptors valencians com a ignorants
Els autors de l'Acadèmia de Cultura no solament tendeixen a

insultar falsament d'allò de què els poden acusar verament, sinó que
també tendeixen a maltractar uns quants escriptors i lingüistes
valencians . Per exemple, a Manuel Sanchis Guarner li fan «recon éi
xer» diverses coses (ps. 28, 30,49), com si les constatacions fòniques
que fa un dels millors lingüistes valencians del segle xx anassen
contra la normativa ortogràfica valenciana.

Un altre exemple: a la p. 23 fan una burla «curiosa» davant del
gran escriptor valencià medieval Roís de Corella, i set línies més
avall hi tornen. És ben sabut que a l'edat mitjana no tenien la idea
de correcció ortogràfica que tenim ara, ni, de més a més, disposaven
de diccionaris del llatí i de les llengües romàniques per a resoldre els
dubtes ortogràfics que poguessen tindre davant dels cultismes o de
les paraules tradicionals. Si els autors de l'Acadèmia de Cultura ara
escriuen llengües (p. 14) i ara llengues (p. 62); o si afirmen que la gra
fia infal-lible no seria etimològica perquè l'etimologia seria «in/ali
ble» (p. 51), quan qualsevol diccionari llatí els diria que la grafia lla
tina és infallibile; si un llibre que vol ser d'ortografia (i «forrnal») té
aquests errors ortogràfics Ci uns altres que no dic), què no podrem
trobar en els textos medievals.

Ara: encara és més greu (si és possible) que intenten ridiculitzar
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Enric Valor, que és un valencià que tant ha dignificat allò que els
aucors de l'Acadèmia de Cultura diuen vanament que defensen: el
valencià col-loquial. En efecte, l'escriptor de Castalla no solament ha
recuperat per al valencià literari grapats i més grapats de frases,
paraules i usos del valencià col-Ioquial, sinó que ha escrit centenars
de pàgines de contes i milers de pàgines de novel-les en què s'hau
ria de formar qual sevol escriptor valencià actua!' \ De més a més, un
dels prosistes més bons que ha donat el poble valencià durant el
segle xx, és també un divulgador de la normativa, i per això li hem
d'agrair un bon grapat de llibres: dos magnífics Millorem el Ilengnat
ge, una gramàtica útil i atractiva (fins i COt per a un professor uni
versitari de lingüística), un manual sobre la conjugació verbal, un
llibre sobre problemes de sintaxi , i un diccionari.

Doncs bé, pel fet que Valor constata allò que sap qualsevol valen
cià ben alfabetitzat (que les lletres b, di g s'han de llegir com a sor
des en final de paraula o davant de consonant sorda: «obstacle, aljub
[ .. .], adquirir, adscripció, farad, àcid, vagabund , sord »), a causa de
constatar aq uest saber general entre els valencians ben alfabetitzats,
els autors de l'Acadèmia de Cultura, tornant a acostar-se a l'absèn
cia d 'ètica (i de sentit del ridícul), afirmen que «també Enric Valor
es dona conte d 'esre fenomen en el valencià", i tot seguit fan un
comentari en què intenten deixar-lo com un hipòcrita (p. 39).
Aquesta tendència a burlar-se de la tradició valenciana no és priva
tiva del llibre que estem analitzant: «L'obra [un diccionari valencià
castellà que va publicar l'Acadèmia de Cultura el 1992] es presenta
amb moltes ínfules. En el Pro/ec hom menysprea i critica durament
els vocabularis i repertoris anteriors. En especial la desqualificació
d'una empresa tan meritòria com el DCVB és, a més de barroera,
simplement indecenr. » (Colón -1995: 411).

5.2.4. Un altra contradicció de/s autors de l'Acadèmia de Cnltura: els
àcits apsurts

A propòsit del detall ortogràfic que hem comentat en el paràgraf
anterior, podem informar que l'Acadèmia de Cultura defensa e/s àcits
absorts , encara que es torna a contradir. En efecte, la regla que hi ha
enunciada és aquesta:

«El valencià, en posic ió implosiva, a final de paraula (o interior),

Els lectors interessats per la llengua d'Enric Valor. poden consulrar Colomina 0 995:
173-188) i Casanova (1996), que són esrudis sobreror del lèxic.
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neutralisa l'oposícío sorda/sonora a favor de la sorda corresponem, í

per això hi escríurem sempre la consonant sorda en lloc de la sonora»

(p. 37; subratllats meus).

Tanmateix, contradient els tres subratllats, els aurors de l'Acadèmia
de Culrura escriuen dissabte (p. 41), dubtar-dubte (p, 42), sobtar, sob
tosa (p. 43), i no cal dir que redacren, com ja hem vist repetidament,
absurt; en compte de apsurt. Potser els aurors de l'Acadèmia de
Cultura han pensat que, escrivint absurt, ja deuen marejar prou els
valencians alfabetitzats, i per això deuen haver afirmat que «nos
hem deixat en el calaix algunes coses», ja que «s'enren que no es pOt
fer raula rasa» (p . 14) si hom vol tindre possibilitats d 'èxit en l'in
tent de malbaratar l'elaboració de la normativa lingüística que el
valencianisme ha aconseguit durant els segles XIX i xx.

5.2.5 . Una llista de qüestions que noanalitzaré
Com ja he dit en §5.1.0, la publicació de l'Acadèmia de Culrura

que estic analitzant té moltes qüestions que convindria comentar, i,
per tant, en aquesta secció s'hauran de quedar fora d'estudi un bon
grapat de detalls importants, com ara aquests:

1) La renúncia a una grafia (la de xiquet) que és tan valenciana
com castellana és per a qualsevol valencià actual l'alternativa
que proposa l'Acadèmia de Culrura (chic, p. 54).

2) La renúncia a una grafia tan constant en la tradició valencia
na com la terminació -atge (viatge, formatge . . ., p. 37), la qual,
de més a més, té suPOrt fònic en «molts parlars castello
nencs», que diferencien fitge i pujar (Colon -1995: 419).

3) La imputació a tot Catalunya de fenòmens lingüístics (p . 31)
que a la pàgina següent els mateixos aurors de l'Acadèmia de
Culrura expliquen que només pertanyen a la meitat oriental
de Catalunya Ci no cal dir que la meitat occidental actua com
el valencià).

4) El canvi constant de les pròpies regles ortogràfiques, fet que
havia destacat Borràs (1982 : 10-11), que tant caracteritza
l'Acadèmia de Culrura i que tant s'oposa a l'estabilitat que
necessita qualsevol ortografia seriosa (cfr. ací el capítol quart) .
En la publicació que estem comentant, n'hi ha dos exemples
més (ps. 22 i 82).

5) Les dades ortogràfiques que aporten. A més de no quantifi
car-les, resulta que no les distribueixen seguint el criteri
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objectiu de la cronologia, sinó seguint l'inter éssubjectiu dels
autors; n'hi ha un bon exemple en el cas de la paraula jutge (p.
34) . En canvi, Germà Colón actua ben diversament en un
simple article de periòdic: en primer lloc, mirant de donar
dades estadístiques; en segon lloc, distribuint les grafies al
llarg dels segles ; i, en tercer lloc , relacionant amb paraules
concretes la perduració de grafies tradicionals o l'entrada de
grafies noves. Vet ací que el lingüista castellonenc fa, en un
article de periòdic, el que no fa l'Acadèmia de Cultura en un
llibre que, hipotèticament, és d 'investigació. Ara bé, el se
nyor Colón és tot un catedràtic de Lingüística romànica de la
universitat suïssa de Basilea. '

6) El pròleg politicoide que encapçala el llibre , el qual expressa
implícitament el que es veu explícitament ara, després de la
victòria del Partit Popular en les últimes eleccions valencianes i
després de l'actuació ortogràfica que està tenint: que l'Acadèmia
de Cultura està al servei d'un sector d'un partit polític el fun
dador del qual ha gosat burlar-se de tota la literatura valencia
na que s'ha publicat després de 1932 (i d 'una gran part de la que
s'havia publicat abans), cosa prou més que denigram.

7) L'anàlisi de la descripció inicial de l'obra (ps. 9-10).
8) L'estudi de la llengua que usen, en la qual abunden els caste

llanismes que no diu ningú en el carrer (vore tal pàgina, veja's
tal pàgina, mijant, el gerundi de coordinació, la construcció
impersonal amb els pronoms febles se'l) .

Deixaré l'anàlisi de qüestions com aquestes per a algú que vulga
il-lustrar en alguna reunió internacional de lingüistes què voldrien
fer uns quants amb la llengua del poble valencià. Per una altra
banda, els lectors interessats poden consultar el llibre de Joan
Ramon Borràs Les normes de l'acadèmia (982) i dos articles de Colón
(1982 i 1993b), on trobareu molts errors filològics dels autors anò
nims de l'Acadèmia (que jo ací he tractat poc). Per exemple, a les ps .
404-405 del de 1982, Colón tracta el dígraf tx, i a les ps . 406-408,
la y. Finalment, aquells lectors que vulguen conéixer la naturalesa
teòrica del diccionari valencià-castellà de l'Acadèmia de Cultura
(publicat el 1992), poden consultar l'article que Germà Colón
(995) hi ha dedicat.

L'art icle de Co16n es troba reproduïr dins Pérez Moragon i Andreu (1993: 23-25).
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5.2 .6. El sistema d'accentuació: quan les normatives passen, de servir a la
llengua normativitzada, a servir als normativitzadors

Acabarem aquesta secció com ent ant el sistema d 'accentuació,
que els autors anònims de l'Acadèmia tracten cap al final del llibre
(ps . 77-79). És ben sabut que Fabra va extraure del castellà el nos
tre sistema d 'accentuació, i que es va limitar a algun retoc en les
regles per dues raons: per evitar-nos una accentuació irregular (la
que té el castellà en gallardía, ja que les paraules planes acabades en
vocal no han de portar accent) ; i per estalviar-nos un bon grapat
d'accents; per exemple, la regla de no accentuar les paraules agudes
que s'acaben en -an, té la finalitat d'evitar l'accent en la tercera per
sona del plural del temps futur : aniran, cantaran, comprendran, prefe
riran i milers més de formes .

Doncs bé, conrrasrivamenr amb l'horitzó castellà a què solen
subjectar-se els autors de l'Acadèmia de Cultura, ara decideixen
substituir el sistema que prové del castellà per un altre que és ben
diferent . Trobe que haurien de comunicar a les autoritats lingüísti
ques castellanes la raó que donen per a fer un tal canvi ortogràfic, ja
que aquestes pobres persones no deuen saber encara «la poca utilitat
que en realitat ren ía [sic] » el seu sistema d'accentuació (p. 77).
Sobre l'origen de l'accent en les llengües romàniques, podeu consul
tar Colón (1993 b: 39 5-3 9 1) i la bibliografia que hi cita.

Encara que, mirant-ho bé, no és estrany que els autors anònims
de l'A cadèmia hagen arribat a la conclusió anterior, ja que els fona
ments teòrics de què parteixen permeten qualsevol conclusió, cosa
que ja diu quina naturalesa teòrica deuen tindre aques ts fonaments .
En efecte , en l'últim capítol tracten l'accent, el guionet , la dièresi,
l'apòstrof i els signes d 'interrogació i d 'admiració (ps. 77 -82 ), i deci
deixen anomenar aquests signes gràfics com a «convencionals» , no
sé per què. En començar a escriure el cap íto l, comenten que també
s'anomenen auxiliars, i aleshores fan el comentari següent i extrauen
aquesta conclusió: «Aço ho diu tot. Estos signes son producte del
criteri de qui fa la norma» (p, 77) i, per tant , cada u pot fer el que
vulga.

Qualsevol lingüista sap que els alfabets de les llengües romàni
ques consten de lletres i d 'uns quants signes més que auxilien o aju 
den les lletres a representar la llengua per escrit més adequadament.
Ara bé, l'ús de l'apòstrof o de l'acc ent o del guionet no depén del
«criteri de qui fa la norma», sin ó bàsicament de les propietats fonè
tiques de cada llengua (i secundàriament d'unes altres regles
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ortogràfiques en el cas del guionet i de la dièresi).
Vet ací, lectors, on ha portat l'intent d'oposar-se cegament a la

normativa lingüística valenciana: a deformar el valor dels signes que
hi ha en els alfabets de les llengües romàniques; a fer afirmacions
que hom ni tan sols intenta demostrar (la hipotètica inutilitat del
nostre sistema d'accentuació -i, com a conseqüència, també la del
sistema del castellà); i a atribuir a l'alternativa donada una propie
tat que també té el sistema del castellà i l'adaptació a la nostra llen
gua (<<una funció distintiva o diferenciadora», p . 77), com veiem en
aquests exemples de la normativa lingüística valenciana: fàbrica / ell
fabrica / ella fabricà, pensàrem / pensarem, treballàreu / treballareu (més
els casos en què l'accent o la dièresi són indispensables, com ara en
tu veies / tu coïes, nosaltres dúiem / nosaltres conduíem, etc.).

5.2.7. Conclusions sobre la classe d'argumentacions ortogràfiques de
l'Acadèmia de Cultura

En les conclusions de la secció anterior (§5.1.6), davant de les
anomalies serioses que han aparegut en la formulació dels objectius
generals dels autors de l'Acadèmia, hem predit que la justificació de
les regles ortogràfiques que farien a la resta del llibre seria poc cohe
rent, i, en aquesta secció, crec que hem verificat àmpliament la pre
dicció feta . En efecte, en l'anàlisi d'uns quants dels qüestionaments
ortogràfics concrets (l'eliminació de la lletra y, les combinacions 1·1,
tl, tn i «m + consonant», ús de les lletres b, di g després del nucli
sil -Iàbic, i el sistema d'accentuació), hem arribat a un resultat que
podríem reduir a aquests tres primers punts (1-3), als quals podrí
em afegir una deficiència que fins ara no he esmentat (4):

1) Els autors de l'Acadèmia formulen sovint regles ortogràfiques
de manera incoherent, de tal manera que la seua praxi no res
pon a les regles que donen (com ara en l'ús de la lletra y, o de
les lletres b, di g després del nucli sil-làbic).

2) Els autors de l'Acadèmia incorren en una quantitat molt ele
vada de problemes metodològics. Com ara, en el tractament
de la lletra y n'han apararegur ni més ni menys que huit:
insulten l'ortografia valenciana sense cap prova (i sense cap
anàlisi); no tenen en compte que l'estudi de la i consonàntica
s'ha de fer conjuntament amb l'estudi de la u consonàntica (tal
com ja va fer Sanchis Guarner fa mig segle); elaboren afirma
cions contradictòries; acusen sense proves d'allò de què poden
ser acusats amb proves; parlen de regularitzacions on hi ha
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irregularitats; introdueixen facilitats immensament difícils;
parlen d'invencions sense explicar-les (i on realment no hi ha
cap invenció); i usen irracionalment l'adjectiu racional.

3) Els autors de l'Acadèmia volen acusar (sense proves) uns
quants escriptors i lingüistes valencians (de l'edat mitjana i
d'ara) de falta d'ètica i de professionalitat, que són dues pro
pietats que els autors de l'Acadèmia practiquen àmpliament,
com hem vist en §5.2.1, §5.2.2, §5 .2.3, §5.2.4 i §5.2.6.

4) El llibre que hem comentat genèricament no compleix cap de
les cinc condicions que hem dit en el capítol quart (§4.2) que
havia de satisfer qualsevol canvi ortogràfic.

Davant d'aquest resultat, ens podem preguntar com és possible
que hom haja gosat qüestionar l'ortografia valenciana amb uns ins
truments que, en realitat, l'únic que fan és qüestionar els qüestio
nadors. La resposta d'aquesta pregunta possiblement es troba en uns
moviments determinats que hi hagué a València cap a finals dels
anys 70. Ara bé, l'esrudi d'aquests moviments ja no és competència
d'aquest llibre, at és que pertany a l'objecte d'estudi de la història
valenciana contemporània. Com a conseqüència d'aquest pas de l'es
tudi del llenguatge a l'estudi de la societat, en la secció següent em
limitaré a unes suggerències per si algun dia hi ha algun historiador
que vol fer un estudi sobre de quina manera es varen congriar uns
moviments determinats cap a finals de la dictadura franquista.

5.3. Unes notes sobre la gestació d'un intent d'entrebancar la normativa
lingüística valenciana
5.3.0. Introducció

Aquesta secció és molt diferent de les dues anteriors. En efecte,
mentre que abans hi ha una anàlisi de textos, ara hi haurà unes notes
sobre un fenomen social; mentre que abans he intentat ser objectiu
i exacte, ara hi haurà una mera aproximació (i a vegades purament
una suposició). L'única finalitat d'esmentar la informació i opinions
d'aquesta secció és situar mínimament els lectors dins del context
històric en què hom ha qüestionat les Normes Ortogràfiques de
Castelló. Ja he dit adés que aquest tema és competència dels histo
riadors, i seria ben desitjable que els esrudiants valencians d'història
contemporània tinguessen entre els seus objectius aclarir els movi
ments socials que hi ha hagut al voltant del valencià a la segona mei
tat del segle xx.
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5,3.1. Un intent diimpedir la recuperació del poble valencià
L'any 1978, quan la dictadura del general Franco ja havia arribat

al final i el valencià aspirava a deixar de ser una llengua expulsada
de l'ensenyament, dels mitjans de comunicació i de l'administració
pública, precisament en aquest moment tan important per a la llen
gua pròpia dels valencians hi hagué una institució (Centro de
Cultura Valenciana) que va canviar de nom (Academia de Cultura
Valenciana), una institució que, durant el franquisme, pràcticament
no havia fet res ni per la dignificació del valencià ni per la recupe
ració del seu ús social.

Pérez Moragon (1982b) ha tractat l'evolució d 'aquesta institu
ció, les seues relacions amb els últims franquistes i la manera de
prendre decisions cap al final dels anys 70, i, en aquest llibre, n'hi
haurà prou suggerint que el canvi de nom devia tindre la finalitat
de donar una aparença d'autoritat a l'operació que es va fer l'any
següent contra la recuperació de la consciència del poble valencià.
Aquesta operació consistia en un intent de trencar la unitat ortogrà
fica que el valencianisme havia anat gestant durant les dècades de
1910 i 1920 i que va culminar en l' «acord civil» de Castelló. De
més a més, aquest intent de ferir la normativa lingüística valencia
na també abominava, de retruc, tota la producció literària que els
valencians hem fet durant el segle xx. En efecte, com ha comentat
Pérez Moragon (l982b: 8), «des d'Almela a Fuster, de Martínez
Ferrando a Estellés», tot «seria una monumental errada ortogràfi
ca».

La finalitat destructora del procés sembla prou clara. Com ha
escrit Colón (1982: 403), «L'ob ject iu era estimbar les Normes, és a
dir, la grafia, la cara o aspecte exterior de la llengua». I el sociolin
güista Palanca (1996: 28) ha generalitzat: «s'imposa una constata
ció: l'oposició o els entrebancs a la consolidació d'una varietat estàn
dard pròpia són una efectiva arma letal-sovint ben utilitzada- en
contra de la vitalitat d'una determinada llengua». Ben mirat, davant
de l'adhesió a la seua llengua que sectors importants del poble valen
cià havien anat mostrant durant els anys 60 i 70, potser es tractava
d'intentar que el valencià continuara sent una llengua xafada i
menyspreada, expulsada de tots els àmbits socials públics que donen
prestigi i adhesió popular a una llengua; i una bona manera d'in
tentar aconseguir aquest objectiu contrari a la recuperació del poble
valencià, era introduir una diversitat de normatives ortogràfiques
per tal que, davant d'una realitat fictíciament problemàtica, l'única
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normativa que hi haguera en la pràcti ca o realitat fóra la de la llen
g ua socialment dominant . Una mostra d 'aquesta conseqüènc ia nega
dora del valen cià es t roba en el Consell Valencià de Cultura, el qual
no ha fet les actes en valenci à durant una èpo ca prenent com a excu
sa la hipot èt ica existència de dues ortografies valencia nes (Vicent
Pitarch -1 996: 152). Ben m irat , el procés que acabe m d 'emmarcar
és precisament l'invers del que hi hagué en els anys trenta.
Aleshores, la possib ili ta t que el valencià to rnara a ser llengua oficial
va accelerar la unificació ortogràfica. En canvi, en els anys hui tanta
es tractava de trencar la unificació ortogràfica del valen cià per tal
d'impedi r la recu pe ració de l'ús públic i oficial de la llengua p ròp ia
del poble valencià.'

Per una alt ra banda , J osep Llu ís Pitar ch m 'ha come ntat que no
és casuali ta t que moltes campanyes contra el valencià s'e nfortiren
precisa ment en 1978, ja que va ser justament en el curs 1978-79
quan, g ràcies a l' honorable consell er Llu ís Barcel ó, de la U CD, es va
posar en m arxa el Pla Exper imental per a l'E nsenyam ent del
Valencià. Aquest pla, a pesa r de molts condicionanrs adversos, " va
arribar al 16 % dels estudiants d 'EGB, i al 31 % dels de BUP.
Davant d'aques ta acti tu d obert ame nt valencianista, la UC D va ces
sar fulm inant me nt l'ho nora ble conseller d' Elx , i el Pla Expe rimental
per a l' Ense nyament del Valencià va ser eli minat en el curs següent
(J. LI. Pitarch -1979: 119). Però Barceló i el seu equip ja havien
demo strat que era fact ib le (i fins fàcil) fer desaparéixer la injust ícia
hist òrica d 'el iminar el valencià de l'ensen yam ent valencià . En la
memòria del valencianisme , l'advocat il-licità Llu ís Barceló sempre
serà el valencià que va reto rnar la llengua de l pob le valencià allà d 'on
no l'haurien d 'haver treta mai.

5 ,3 .2 , Una insti tució amb voluntat lingüística sense lingüistes valencians
ni pràcticament ús escrit del valencià

En 1981 (això és, en el moment d 'intentar produir un cisma dins
de la normativa ling üísti ca valencia na), nom és hi havia un lingüis
ra en l' Acadèm ia de Cu ltu ra, Manuel Sanchis Guarne r (el qual, no
cal ni dir-ho, es trobava fora de to ta l'operació que mirava de des
t rui r la unificació de l'ortografia valencia na); i, dels altres 34 mem
bres, només 14 hav ien publicat algun llibre en valencià (uns quants

Dec a Francesc Pérez Moragon aque sra observació sobre el con t rast entre el pri ncipi dels

anys trema i el final dels anys setanra .

Trobareu exp licats una part d 'aquests condicionanrs en]. LI. Pita rch ( 979).
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només abans de 1939, això és, abans de la dictadura franquista;
Pérez Moragon -1982b: 53) .

I bé, es pot imaginar algú que, en les institucions que legislen
sobre el castellà o sobre el francés, hi haguera més del cinquanta per
cent dels membres que ni tan sols haguessen publicat un sol llibre
en castellà o en francés? És impossible, és clar, però el valencià és tan
poc important per a alguns, que poden pretendre que legislen sobre
el valencià persones que no hari demostrat per mitjà d'estudis i de
creacions literàries (sobretot en prosa) que coneixen el valencià d'una
manera professional i eficaç, i que el practiquen d'una manera habi
tual i culta.

O potser no es tracta de cap incoherència, sinó tot al contrari . En
efecte, si l'objectiu era impedir la recuperació de l'ús social del
valencià, era molt adequat el desig de deixar-lo en mans dels qui no
l'escriuen, ja que aleshores la mort és segura. Com ens ha recordat
Jesús Huguet, «l'actitud permanentment revulsiva d'aquells sectors
que no utilitzen mai el valencià només pot interpretar-se com una
estratègia de desesrabilirzació» (dins Pérez Moragon i Andreu 
1993: 27-28). Els lectors podrien mirar els números de la revista
Anales del Centro de Cultura Valenciana, i, davant de la llengua escri
ta que trobaran, seria convenient que es preguntaren on estaria el
valencià si depenguera de l'ús que en fa l'Acadèmia de Cultura. I, en
acabar aquesta operació, els lectors podrien mirar els números de la
revista Caplletra, de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valen
ciana (o les nombroses publicacions que ha fet -i continua fent
aquesta institució acadèmica, com ara les de la col-Iecció «Manuel
Sanchis Guarner»), Més enllà de les proclames purament retòriques,
la validesa i la intenció real de les persones i de les institucions es
veu en els fets.

Dins d'aquest context històric (hipotètic), el llibre que hem ana
litzat en §5.1 i §5.2 esdevé més clar. En efecte, l'objectiu de la ree
dició de 1994 d'aquest llibre no és conscienciar el poble valencià de
la situació lingüística i sociolingüística tan vergonyosa en què es
troba: perdent parlants efectius; empobrint la llengua col-loquial;
amb una administració pública que fa molt poc de cas del valencià
(i no cal dir res de l'administració de justícia); amb una Església que
en el 99 % de les misses que fa, ignora el valencià; amb molts
infants (sobretot de les escoles privades) que no fan encara cap assig
natura en valencià; amb un Canal 9 que continua (entre altres coses)
sense dignar-se a doblar les pel-Iícules al valencià (i fent, cada dia
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més, programes amb presentadors absolutament castellans); etc.
En compte d'intentar millorar aques ta situació tan deplorable,

podríem insinuar que l'edició de 1981 ja tenia com a objec t iu tot el
cont rari: en uns m oments en què la di ctadura del ge neral Franco
havia ar ribat al final i la reiv indicació de les llibertat s dem ocràt iques
també incloïa la reivindicació de l'ús social del valencià i la recupe
ració del poder polític valencià per mitjà d 'un esta tut d 'autonomia,
en un moment ran importam, les persones adverses al poble valen
cià havien d 'intenrar atacar el primer fonament de la norm at iva lin
g üística valenciana (I'orrografia), i, arribam a un extrem insupera
ble, havien d 'inrenrar pre sentar els valencianistes com uns renegats
i uns traïdo rs al poble valencià (qüest ió que com entarem en §6.2).
Aquestes persones no crec que sig uen en gene ral els membres de
1981 de l'Acadèm ia de Cultura, sinó aque lles altr es que des de l'om
bra, des de la prem sa, des de la darrera D iputació provincial fran
quist a de València, han intentat que un a qüest ió q ue ja est à resolta
des del primer terç del segle XX (i formalment des de 1932), la uni
ficació ortogràfica del valencià, to rna ra al desgavell de la segona
meitat del seg le XIX .

l bé, des de la pe rspect iva d 'intentar pr obl ernacirzar l'ortografia
valenciana, el g rau de solidesa de les ope racions ideològiques, lin
güíst iques, filolò giques i emp íriques que hem vist (§5. 1 i §5. 2)
esdevé més comprens ible. l també esdevenen més comprensi bles les
campa nyes de premsa amb què alguns intenten que el poble valen
cià avo rresca la seua norma tiv a ling üíst ica (i, de retruc, la seua llen
g ua). Això, però, ja pertany a la secció seg üent .

5.4. L'actualitat: quan alguns diuen, sense proves, que tots els altres
«manipulen» les N ormes Ortogràfiques de Castelló, alhora que, manifesta
ment, ells manipulen
5.4.0. Int roducció

Els intents de perjudicar la normativa lingüística valenciana no
s'h an limitat al llibre que hem come ntat, sinó qu e alg un diari valen
cià també hi ha cont ribuï t. Fa poc, el sociòleg Rafael Xambó 0995 :
134-1 41 ) va analitz ar el tractame nt d 'un di ari de la ciutat de
València sobre l'autonomia i sobre la llengua en la primera pàg ina
durant l'any 1978 , i seria ben pos iti u que els historiadors , els sociò
leg s i els sociolingüistes valencians incloguessen deci sivament l'es
tud i dels m itj ans valenci ans de com unicació d ins dels seus temes
d 'investigació.
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En aquesta secció, em limitaré a analitzar un a sola mostra, ja que
aquesta anàlisi també ens permetrà veure un tipus de deformació
que hom ha fet sobre les Normes Ortogràfiques de Castell ó.'

5.4.1. Una acusació contra les publicacions valencianes actuals
El dia 20 de novembre de 1995, una institució valenciana va

enviar un comunicat a Las Provincias, i aquest diari el va publicar el
d ia 22 . El comunicat esmentat dóna a entendre repetidament qu e el
valencianisme ha canviat les Normes de Castelló. Concretament,
aquesta institució afirma que és «l'única entitat cultural que defen
[sic} encara eixes normes estrictes, sense cap aditament ni manipu
lació» (subrat llat meu). N o cal dir que aquesta afirmació insinua
qu e totes les altres «entitats culturals» fan «ad itarnents» i «manip u
lacions» sobre les Normes Ortogràfiques de Castelló. Ells d iuen
«entitats culturals», i nosaltres podríem afegir-hi editorials i ll ibres,
molts llibres, pràcticament tots els llibres publicats en moltes ciu
tats valencianes (València o Alacant, Castelló o Alzira, Gandia o
Alcoi , etc. ), Resulta, per tant , que el 99 % dels llibres publicats en
valencià est arien «manipulant» les venerabl es Nannes Ortogràfi
qu es de Cast elló.

Més avant, aquesta institució torna a acusar, ara expl ícitament,
encara que, més mod esta, l'objectiu de la seua acusació ja no és la
socie ta t valenci ana en general: «alg unes per sones i entitat s afirmen
que urilisen les "N ormes de Castelló" qu an realment fan ús» d 'una
altra cosa. Finalment, a causa d'aquestes hipotètiques «manipula
cions» de la realit at històrica valenciana, el diari Las Provincias parla
en els titulars de les «primitivas Normas de Castellón» (subratllat
meu ). En efecre, si el valenc ianisme ha tr aït les Normes
Ortogràfiques de Castelló, hi ha, evident ment , les normes actuals i
les normes «primit ives» .

5.4.2. Les "primitives» N ormes Ortogràfiques de Castelló són ben actuals
Davant de l'acusació que acabem de veure, convé dir que qualse

vol lecror que consulte l' «acord civil » dels nostres avantpassats
(reproduï t en diversos llocs, com ara en Pérez Moragon -1982),
veurà que aquesta obra consta de 34 regles sobre l'ús dels signes grà-

L'any 1995, Alfons Vila va publ icar un llibret , Normes d'ortografia valenciana, que és molt
pob re des del pu m de vista del rigor, però qu e, en canvi, és molt ric des del pum de vista
de la deform ació poliricoide (a la n. 3 de la p. 13 n'h i ha un exemple). Si convé, comen
taré aquesta pub licació en un arricle a banda.
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fics, i que aquestes 34 regles continuen aplicant-se en qualsevol lli
bre publicat en valencià, o en els manuals que els nostres infants
esrudien a les escoles. Com deia Pérez Moragon en 1982, «la per
vivència de l'acord de 1932, a pesar de les dificulrats derivades dels
avatars històrics, és cont inuada sense trencaments fins ara mateix ),
(p, 115).

No és cosa que demostre ací l'afirmació anterior per no fer massa
llarga aquesta secció , encara que, ben ent és, si m'ho demanen, ho
faré. Més encara: setia capaç de fer esrudis derallad íssirns i buidat
ges exhaustius si amb aquesta faenassa aconseguia que unes quantes
persones deixaren d'intentar, amb afirmacions falses, l'enfrontament
civil entr e els valencians. Per una altra banda, ens podríem pregun
tar què pretén la institució de l'apartat anterior quan acaba el comu
nicat demanant a la Generalitat que aplique unes normes ortogràfi
ques que ja està aplicant . Vet ací les seues paraules: «l' Inst itu t [ .. .]
urgix al Govern de la Generalitat Valenciana a que les aplique [,<les
Normes Ortogràfiques de Castell ó»] íntegrament i sense modifica
cions en rotes les publ icacions i àmbits oficials ».

En realitat, les persones que afirmen que hi ha hagut canvis en
les Normes Ortogràfiques de Castelló, no es deuen referir al conjunt
de les 34 regles ortogràfiques, sinó a detalls morfològics del valen
cià que hi ha en la redac ció de les Normes. Ara bé, si es tracta d 'això,
opine que ho haurien de dir, Qualsevol persona mínimament entesa
en les normatives lingüístiques, sap que una cosa és l'onografia
d'una llengua (que regula l'ús de les lletres), i una altra de ben dife
rent és la morfologia (que estudia la causa per la qual hi ha paraules
o afixos que tenen més d'una forma: jo cante --de la major pan del
valencià- i jo canto --del Maestrat i els Porrs de Morella). Si real
ment volen informar el poble valenc ià (i no intoxicar-lo), trobe que
haurien de parlar clar, i dir que no estan referint-se al conjunt de les
34 regles ortogràfiques de l' «acord civil>, de 1932.

Les Normes Ortogràfiques de Castelló són nom és regles orrogrà
fiques, com diuen explícitament les portades de les edicions de l'a
juntament de València de 1933 i de 1983 ( (Normes d'Ortografia
Valen ciana»), Tenint en compte això , no és estrany que , a mesura
que els escriptors valen cians han anat augmentant els cone ixements
dels parlars valencians i de la literatura medieval, s'hagen introduït
uns quants canvis morfològics , sintàctics o lèxics . Tractarem el marc
general d'aquestes modificacions en l'últim cap írol, i ara , perquè els
leerors ho ent eng uen d 'una manera més prec isa, en posaré un exem-
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ple (que aprofundiré en §8.1.1). El coneixement de l'evolució lin
güística valenciana ens ha fet saber que el pas de la forma lo de l'ar
ticle (lo pare) a la forma el (elpare), és paral-lela al canvi pronominal
de sediu a es diu i, per tant, l'ús de se diu s'havia de mirar com a un
castellanisme en les comarques valencianes que diuen el pare. A par
tir d'aquesta interpretació sobre la història lingüística valenciana, és
ben comprensible l'actuació dels escriptors valencians: que hagen
passat d'alternar se diu i es diu (com fa la redacció de les Normes
Ortogràfiques de Castelló) a usar exclusivament o molt predomi
nantment la forma es diu (com fa la literatura valenciana actual).

Podríem afirmar, resumint, que, després de 1932, la normativa
lingüística valenciana ha canviat uns quants detalls de la normativa
que s'usava en aquella època (sobretot en la morfologia), però les
regles ortogràfiques de 1932 continuen vigents d 'una manera abso
luta: ni s'han deixat d'aplicar en cap moment, ni s'han modificat.

5.4.3. Quan alguns diuen, sense donar-ne proves, que totselsaltres «mani
pulen», alhora que, manifestament, ells manipulen

Tornant a la institució del comunicat del 20 de novembre de
1995 , cal dir que la seua afirmació que és «l'única entitat cultural
que defen encara eixes normes estrictes, sense cap adirarnenr ni
manipulació», no solament és problemàtica perquè el valencianisme
no ha canviat cap de les 34 regles ortogràfiques de Castelló, sinó que
també ho és per una altra raó. En efecte, en la reproducció fotogrà
fica del comunicat que va fer Las Provincias el dia 22 , es pot veure
que aquesta institució usa repetidament la forma Valéncia (amb
accent agut), encara que la grafia de la nostra capital que apareix
escrita a les Normes Ortogràfiques de Castelló és València (i no una
vegada, sinó tres: a les regles 22, 23 i 34).

Davant d'aquesta modificació d'un detall ortogràfic de la llengua
de les Normes Ortogràfiques de Castelló, podem concloure que
alguns diuen que tots els altres «manipulen» alhora que, d 'una
manera manifesta, ells manipulen, i, consegüentment, no solament
han acusat sense donar-ne proves, sinó que damunt han incorregut
palpablement en l'actuació de què volen acusar. Una lliçó de since
ritat i de coherència. 0, en paraules d 'aquesta institució: un exem
ple de com «incitar a la concòrdia» (primer paràgraf del comunicat)
i de com «llançar un crit de pau » (últim paràgraf).

I, ficats a dir-ne de grosses , podríem esmentar un article d'un
membre de l'Acadèmia de Cultura que es va publicar el dia 20 de
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novembre de 1995 en LaJ Prouincias, titulat «La necessitat de "sen
tar " les bases de la llengua valenciana» i qualificat pel comunicat
ant erior com a «escrit incitador a la concòrdia». En efecte, en cada
una de les cinc columnes de qu è consta aquest art icle, hi ha afirma 
cions «incitadores a la concòrdia » d 'aqu est esti l: «Les Normes de
Castelló, les pr imeres, foren un generós int ent de fer estes bases,
pero naixqu eren viciades, i més tard foren mani pul ades i utilisades
pe r a enganyar a la ge nt ». N o cal d ir qu e no hi ha proves ni de les
«segones N ormes de Castelló », ni del «vici», ni de la «manipula
ció», ni de l' «engany» .

5.4.4. Una mostra del respecte i l'estima cap al valencià: tres grafieJ
diferents durant cincanYJ per al nom de la capital valenciana

A propòsit del canvi ort ogràfic del nom de València, podríem
tindre en compte que, en un poble civili tzat i cu lte, els canvis
ortog ràfics van precedits de t reballs i de debat, i els pren la inst itu 
ció científica qu e té poder legislatiu. En canvi, la llengu a dels valen
cians és tan poc important per a alguns, que es veu qu e qualsevol
pe rsona pot introduir mod ificacions ortog ràfiques, i després, sorpre
nentment, h i ha institucions públiques (com l'equip polític qu e
gove rna l'ajuntament de València des de fa sis o set anys) que pri
mer eliminen l'acce nt de València, i ara el reintrodueixen , però,
quan fan aquesta rest itució, resulta qu e no usen l'accent que el
valencianisme ha emprat com a mínim des de 1932, sinó que en
posen un altre. O a N adal de 1995 vaig veure propaga nda de l'a
juntament de València en qu è el nom de la ciutat to rnava a no tin
dre accent , cosa qu e implica que aquesta insti tució valenciana està
accent uant paciència, decència, consciència, coherència, erc., però, inex
pl icablement , no accentua València , que té la mateixa estruc tura
sil-Iàbica que les paraules ante riors.

En realitat, cal dir que ni el PSOE ni el pp han ti ngut la volun
tat d 'adapt ar el nom de la capita l valenciana a la normat iva ling üís
tica valenc iana, i per això València no es troba entre el 140 munici 
pis valencians qu e han regularitzat el seu nom, sinó ent re els 90 qu e
encara cont inuen amb alguna castellanització (Pérez i Piqu er 
1994-95: 22 5 i 228).

Desgraciadam ent, els vaivens normatius no afecten només el
nom de la capita l valenciana. Pitarch (19 96 : 175) comenta qu e el
Part it Popular està usant qu atre norm at ives distintes: la de les COrts
Valencianes, la de la Diputació de València, la de l'Ajuntament de
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València i la de la Conselleria de Cultura. Davant d'aquesta situació
tan increïble en un país civilitzat, el sociolingüista de Vila-real es
pregunta si aquest «caos institucionalitzat no deu atemptar oberta
ment contra el mandat constitucional (art . 3.3) de l'especial respec
te i protecció» que han de tindre totes les llengües de l'estat, i sug
gereix que «algú dels qui hi tenen dipositades confiances incondi
cionals hauria de reclamar, si més no, que el text constitucional faça
honor al seu propi mandat», ja que «alt rament ens serviria de ben
poc» (ps. 220-221).

Realment, cots aquests vaivens ortogràfics (i en general norma
tius) només els poden fer aquelles persones que miren la llengua del
poble valencià com qui mira un drap brut i molest . Si no és pitjor.
Pitarch (1996: 171) afirma que «pat im les conseqüències de l'extre
ma debilitat en què es troba el conjunt del nostre entramat lingüís
tic», ja que «el nostre drama com a poble es fonamenta en la relaxió
de la nostra estructura associativa» . D'una manera més general,
podem dir que <da desintegració social té el reflex immediat en la
degradació de la llengua» (p. 85) . I bé, dins d 'aquest marc ens
podem preguntar si els adversaris del poble valencià, aquells que ens
voldrien com a tres províncies manses, desconnexes i sense persona
litat nacional, no estaran intentant accelerar la «degradació de la
llengua» per tal de «desint egrar-nos» més prompte com a poble i
arribar a l'objectiu provincià.

Opine que, davant de l'ús del valencià, el partit que governa ara
en la Generalitat hauria d 'introduir seriositat en les institucions que
dirigeix, en primer lloc i sobretot pel benestar del poble valencià,
però també per a no desacreditar el seu partit davant dels intel-lec
tuals valencians i davant de l'opinió pública de Palma, de Barcelona
o de Madrid.

5.5. Conclusions sobre el qüestionament de les N ormes Ortogràfiques de
Castelló

Si volem contribuir a l'augment de la crispació i a la desaparició
de la llengua del poble valencià, podem continuar pel camí que hem
vist en aquest capítol. Pitarch (996) comenta que tant el PSOE
com el PP han promogut «una política que respon als objectius de
problernatirzar l'idioma», ja que «una llengua problemàtica provo
ca, d'entrada, inseguretat» (p. 165), i, com que «a ningú no plau de
viure instal-lar en el dubte, en la inseguretat permanent», se'n deri
va que <d 'alternativa immediata no és una altra sinó la deserció lin-
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g üísrica. (p. 167).8

En canvi , si volem que el valencià siga un llengua pro gressiva
ment més normal i digna, i per tant progressivame nt més usada per
la societa t valenciana en qualsevol àmbit d 'ú s, des de la com unica
ció familiar fins a les relacions laborals passant pe r l'espl ai, l' alt a cul
tura i la rel ig ió, si volem arribar a aquest objectiu, actuarem d'una
man era since ra i clara, ho nrada i cohere nt.

En el pròxim capítol, intentarem m irar el valencià des del punt
de vista més im portant que hi ha a l'hora de m irar els id iomes: el
punt de vista sociolingüíst ic, el punt de vis ta de l'ús (sempre socia l)
de la llengua conside rada . Amb això no vull di r que la normat iva
ling üística valenc iana siga perfecta . De fet , això és impossi ble, ja
que to tes les normati ves lingü íst iques tenen problemes i defic ièn
cies (i això per molt pode rosa que siga la llengua considerada, com
ara l 'angl és), Ara bé, aques ts prob lemes s'han d' intentar solu cionar
mirant de no produir tre ncame nts, sinó com qualsevol problema
científic: publicant est udis ben fets que plantegen un problema con
cret, que n'aclaresq uen les causes i els efectes, i que donen un a alte r
nat iva q ue m illore la situació actual. Come ntarem la ma nera ade
qu ada d 'introdui r modificacions en un a normati va lingüística en
§6.5-§6.6 i en §8.1-§8.2, pe rò p rimer vold ria insis tir en la pro
pietat que tract arem en el pròxim capítol (i que ja hem vist en §2.6
parla nt de la relació de Pompeu Fab ra am b el valencià) : que un a per
sona que s'esti me la llengua pr òpia de l pobl e valencià, no s'oblidarà
mai de l'ús del valencià, de la realitat socioli ngüística en què es
troba el vale ncià . En real itat, com ha comentat Colón (1982 : 403 ),
«el p robl ema no era de g rafia, era d 'acceptació sociològi ca de la llen
gua autòctona ».

Pel que fa a la política lingüística del PSOE, podeu consu lta r les ps. 155, 161 i n. 80,
166.1 67, 195,202 i 214 . l, sobre el pp, hi ha una opin ió general a la p. 166.
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CAPíTOL 6. ELS VALENCIANISTES ES VEUEN Q UAN OPINE M SOBRE L'ÚS

SOCIAL DEL VALENCI À

6.O. Introducció
Tenint en compte que en e! capítol ant erior hem parlat de la

premsa (§5 .4), ens podríem preguntar quins tem es valencianistes
interessa més al pobl e valencià que es tracten en els mitjans de
comunicació. Per tal d 'arribar-hi , començarem per reprendre una
qüestió qu e hem introduït en §1.4: la relació qu e hi ha entre els
object ius socioling üístics que busca un moviment, i la normativa
lingüística que defén aquest moviment (§6 .1). L'adopció del punt de
vista sociolingüísti c davant de la llengua pròpia de! pobl e valencià,
permetrà que acarem una operació extraord inària de camuflatge que
hi ha hagut en els últims decenni s de la història valenciana: el fet
que una part de les persones contràri es al valen cià han intentat mos
[far-se com a valencianistes , alhora que volien fer creure qu e els
valencianistes érem uns renegats que estàvem cont ra el valencià
(§6.2).

Ben mirat, l'expansió de l'ú s social del valen cià , no interessa
només als moviments valencianistes, sinó al conjunt del pobl e
valencià, o com a mínim això intentaré defensar en §6. 3. Si aque sta
afirmació fóra certa, se'n derivaria que tots els partits polítics valen
cians (de dretes o d 'esquerres, valencianistes o espanyolistes) haurien
de defendre activament l'ús social del valencià, i també haurien de
donar suport a una altra sèrie de mesures socials que afecten sobre 
tot l'ensenyament i els mitjans de comunicació (§6 .3). Per una altra
banda, en la recuperació de l'ús social del valencià també és impor
tant (en realitat crucial) la intervenció del valencianisme social, el
qual hauria de ser autocrític i hauria d 'aprendre dels errors que ha
fet en el passat (§6 .4).
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6. 1 Els valencianistes ei vetlen quan opinem sobre l'';s social del valencià

És ind ubtable que els tem es anteriors s'haurien de tractar en els
mitjans de com unicació valencian s, però no és escaiem que s'h i
deb ara si és m illor escriure arbreo abre (§6.5 i §.6 .6). En realitat , hi
ha unes altres qües tions de la normativa lingüíst ica que són molt
més impo rtants per a l'op inió pública valencia na (§6 .6) .

6.1. El marcsociolingüístic de les normatives lingüístiques
En §1.4 (( Els defensors d' un po ble i l'orrografia»), ja hem int uït

que les norma tives lingü ístiqu es depenen molt dels object ius socio
ling ü ístics. Dava nt d 'una llengua concreta, les posic ions socioli n
g üíst iques bàsiq ues q ue pot adoptar una persona són les que formen
aqu esta parella:

1) voler qu e una llengua tin ga un ús social absolutament normal
(i, per tam , voldrem que aques ta llengua siga d 'ús ben hab i
tual en una comunitat lingü íst ica determ inada); i

2) voler que una llengua esdevinga morta (i per tam desi rjarem
que arri be el d ia en q uè aques ra llengu a no la parle nin gú ).

Segons que una persona es trobe en la posició socio lingüíst ica favo
rable o en la desfavora ble (o decantat cap a una d 'aquestes posicions),
vold rà uns objec tius normatius o uns altres . Per exemple, en una
situació ortogràfica caòtica com la que hi havia ací fa cent anys , a un
valenci à patriòt ic que tingu era una formació bona, no li podia
impo rta r massa aquest de ta ll ortogràfic o aquell alt re, sinó que l'ob 
jecti u central havia de ser arribar a la unificació ortog ràfica, inde
pe nde nrrnent qu e el sistema ortog ràfic adoptat fóra més coherent O

més poc coherent en un aspecre conc ret. Com hem vist en §1.5, els
nostres avant passats tenien ben clar que e! caos ortog ràfic impe dia
la recuperació de l'ús social culte de! valencià, i, en aq uestes condi
cions, l'object iu més importa nt no era e! siste ma ortog ràfic concret
que adop ta ra e! valencianisme, sinó que la pr imera finalitat era aca
bar d 'unificar l'ortografia dels escrits valencians per tal de facilitar
la recup eració de la confiança de l poble valencià en la seua llengu a
(i també la confiança en la seua man era de ser).

Cal dir que aquest marc ge neral no és una pura especulació. En
efecte , les Normes Ortogràfiqu es que va aprovar l'Institut d 'Estudis
Catalans no responen completament a les idees de Fabra, ja que
aqu est ling ü ista renuncià més d 'una vegada a defendre les seues opi
nions pe r tal que la Comi ssió qu e s'havia de posar d 'acord sobre el
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sistema ortogràfic poguera arribar més fàcilment a acords generals
(Segarra -1985 : 327) .

Inversament a l'actuació de les persones favorables a l'ús social
d'una llengua, aquelles altres que són adverses a una llengua margi
nada socialment poden caure en la temptació d 'actuar de la manera
següent: si prèviament ja hi ha hagut un ificació, potser miraran de
trencar la normativa existent (com ara proposant-ne una altra ); i, si
encara no hi ha hagut unifica ció, intentaran que aquell idiom a no
elabore cap normativa lingüíst ica (o que siga tan defectuosa com
siga possible) per tal que la llengua oprimida no puga recuperar la
realització de les funcions socials de tota llengua sana, les qual s es
podrien resumir d 'aquesta manera: permetre que els seus parlants
siguen capaços d 'usar-la en qualsevol parcel -Ia de la vida social, des
de com fer un programa per a un ordi nador fins a com parlar en les
Cort s Valencianes .

Pel que fa a l'últim detall , convé dir que hi ha parlamentaris
valencians (o regidors dels ajuntaments valencians més importants)
que diuen que no usen el valencià per por de fer-ho malament.
Aquest tem or és una conseqüència d 'un a actitud col-Ioquial que és
crit icable: burlar-nos d'una persona que està aprenent el valencià i
que, per tant, encara no el parla amb seguretat. En efecte, els valen
cians ja hem de pat ir prou humiliació pel fet de ser majoritàriament
analfabets en la llengua pròpia del nostre poble , com per a aguantar
que algú vinga a burlar-se'n i provoque que encara ens inhibim més
de l'ús públic del valencià . Hauríem d 'evitar sistemàticament aques
ta actuació, i convé que practiquem la contrària: que animem el
poble pla a parlar i a escriure en valencià, sense por de fer faltes , ja
que (com diu la dita) la pràctica fa mestres (la pràctica i la voluntat
d 'arr ibar-hi , podríem afegir). Per tant, els parlamentaris no haurien
de tindre por cie parlar en valencià (ni els regidors), ja que a poc a
poc , amb constància i voluntat, aniran fent-ho més bé, i, de més a
més, també faran que les Corts Valencianes siguen una miqueta més
valencianes. Realment, fa pena veure qu e la majoria absoluta dels
polítics del partit que governa la Generalitat Valenciana no en diuen
ni una en la llengua pròpia del seu poble (amb inclusió -desgra
ciadament- de l'honorable president de la Generalitat): és que els
seus votants valencianoparlants i la dignitat de ser valencians no els
demana que també sàpien parlar en valencià? En aquesta situació,
hem de repetir una observació que ja hem fet davant de l'Acadèmia
de Cultura: és ací, en la realitat de l'ús social (i no en les proclames
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retò riq ues), on es veuen les persones que esta n realment a favor del
valencià .

En el fons , hem int roduït en aq ues ta secc ió la pregunta li ngüís
tica m és bàsica que s' ha de p lantejar el po ble valenc ià: qu in ús social
volem pe r al valencià ?; volem q ue el valencià desaparega de les llen
gües vives?, o, ben di versam ent. volem qu e el valencià siga un a llen 
g ua viva i di g na, rica i útil en la vid a quotid ian a? Tots els qui esti
guen cont ra l'ús social del valenc ià i q ue no sig ue n si nce rs i honrat s,
miraran de no con testar aq uesra p reg uma crucial; però rots aque lls
que se semen valencia ns i q ue sigue n responsables, procuraran acla 
rir de qui na man era vo len respondre a aq ues ta p reg uma bàsi ca.
Potser hauríem de dem anar a eres col-Iecrius que debat essen públ i
camem l'ú s socia l de l valencià q ue convé al nostr e poble: als sociò
leg s valenc ians, als periodistes valenc ians, i en general als po lítics
(com a mínim els q ue en te ne n q ue la políti ca no és corrupció, ocu l
ram ent dels ob jecti us reals de ls part its polítics, i fome nt de la cr is
pació, sinó, cont ràriam ent , u na acti vitat noble que té com a fina li
tat bàsica l' obj ectiu de buscar els facro rs m és ge ne ra ls que poden
m illorar les con dicio ns de vida d 'u n po ble).

6.2. De quina manera tina part de les persones contràries al valencià es ves
teixen de valencianistes i acusen els valencianistes de renegats

En la secció ante rio r, hem comen ta t com les posicion s normati
ves dep enen molc dels objec t ius sociolingüíst ics . Aquest a de pendèn
cia cam pana que la qüestió més bàsica no és la de sabe r si és m és
ade quada aquest a propos ta ortog ràfica o aquella . El d ilema m és
bàsic es troba en l'ús social: saber si volem que el valenc ià des ap are
ga com a llengua (com està passam a les ciu ta ts de València i
d 'Alacant), o si, cont ràriament, volem que siga un a llengua viva (i,
per tam, haurem d e voler que el poble valencià la parl e normal 
ment). Aquest a exigència no solame nt exp lica el tírol d 'aquest capí
rol (<< els valen cian isres es veu en quan opinem sobre l'ús social del
valencià») , sinó també un a operació soc ial que hi ha hagut cont ra el
valencià en els últims vim an ys.

Les eres primeres d ècad es del franquisme varen arrasa r pràctica
m ent el valenc ianisme que havia anat quallam des de la Renaixença
fins al 1939. Però no el varen poder eliminar del rot. I, així, el valen
cianism e, refugiat en persones com Carles Salvador, Josep Giner,
Manuel Sanchis Guarner, Emili Beüt i Belenguer, Xavier Casp, Joan
Fuster, Enric Valor, Vicent Andrés Estellés o Vicent Ventura, va ror -
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nar a quall ar socialme nt en la dècada dels 60 i sobretot la dels 70 .
Davant d 'aquest reviscolam ent de la consciència valencia na hi

ha hagut una m inoria que ha intentat d inamitar la recuperació lin
güíst ica del pobl e valencià recorrent bàsicam ent a aquestes dues
ope racio ns compleme ntàries : d 'u na band a, han amaga t la dominació
socia l que pa teix el valencià, la q ual provoca q ue el valencià vaja per
dent àmbi ts socia ls i geogràfics (com es veu tan bé en els carrers de
València i d 'Alacant , que abans del franqu isme parlaven en valen 
cià); i, de l'altra band a, han posa t damunt d' aquest ocultame nt les
qüestio ns de l nom de la llengua, o la dels colors de la senyera, o si
tal pa raula o tal altra ha de po rta r l'accent tancat o l'obert .

Per exemple, podem comentar que, si m irem un art icle publica t
en la p . 19 de Las Prouincias del d ia 20 de novembre cie 1995 (un
article que es presenta als lectors com a valencianista), ens rrobarem
que l'a utor (q ue és me mbre de l' Acadèmia de Cultura) no solament
dubta de la repressió i la ma rginació que hi ha hagut cont ra el valen
cià, sinó que, damunt , nega implícitame nt l'evidència que l' ús social
i geogràfic del valencià haja ret rocedit. Vet ací les seues pa raules:

«Al llarg deis seg les, el poble valencià, i molt a pesar de lo que

es diu sobre la suposra represió llingüísrica de la llengu a autòc tona

desp rés de la "Desfera de Almansa " i el rég im franquista. ha man

ringu r molc viva i practi ca sa llengua natural ...

A més de recomanar a aquest periodist a el ll ibre de Santiago Corr és
(València sota el règim franquista, 1939-1951. lnstrumentaiitzacio,
repressió i resistència cultural) , podem d ir ara que aquesta ocultació de
la si tuació socio ling üíst ica del valencià, més que una anècdota, sem
bla un a const ant dels qui s'oposen a la recuperació de l'ús social
culte del valencià, com hem come ntat en el capíto l sobre el qüest io
nament de les N ormes Ortogràfiques de Castelló (§5.1.1-§5.1.2).

Est àvem parlant sobre com s'amaguen els problemes més impor
tants (els sociolingüístics) i es posen en primera fila els secu ndaris .
Però ben sovint (quas i quot id ianament en un diari ) és pit jor : sense
vergonya ni sent it de l'honradesa, acusen d 'enemics del poble valen
cià aquells valen cians que, en ge neral amb entrebancs i d ificultat s
g rosses, intent en viure quotidi anament en valencià i, per tant, no
solament procuren parlar en valencià dins de sa casa, sinó també en
el carrer, en el treball, en les d istraccions , en l'educació dels fills o
dels néts ; o am b un pol icia, o amb un funcionari públic (els quals no

109



6.2 E!J valencianisteses veuen quan opinem sobre l'ús social del valencià

és fàcil que t 'atenguen en valencià -si no és que t 'amollen un mal
dissimulat "('Qué dice?", cosa que viola el dret estatutari a parlar en
valencià, és a di r: els funcionaris públi cs violant el dret púb lic).

I si passem a la llengua escrita, no cal dir res. Per exemple, no
record e haver vist que l'ajuntament de València (ni el del PP ni
abans el del PSOE ) faça campanyes publ icit àries populars en valen
cià (com ara sobre l'ús dels autobusos, qu e poden come tre any rere
any la incorrecció castellana de busear fins a la platja, però qu e no
han practicat ni un sol d ia - i ni un sol aurobús- la correcció
valen ciana de bussejar fins a cap lloc). O poques (o nul -les) diferèn
cies lingü íst iques hi ha ent re l'a lcaldessa Rita Barberà Nolla (que té
uns cognoms tan valencians), l'exalcald essa Cleme nt ina Ródenas i
una alcaldessa d 'una ciutat castellana: és qu e els valencia noparlants
de València (i de més ciuta ts valencianes) no tenen dret que la seua
alcaldessa també sàpia parlar-los en valencià sobre els projectes polí
t ics del seu parti t o sobre qualsevol altre afer de la vida quot idiana?

Fa poc, en un llibre de Lluís Forn és publicat en 1995 per l'ajun 
tament de València , l'alcaldessa ha fet una acció qu e fa pensar en el
cam í del cent ralisme francés (que és el cent ralisme més descarat i
ferotge qu e hi ha): publicar una nota in troductò ria en castellà a un
ll ibre escrit en valenc ià. És que el valencià és una llen gua tan inútil
per a la senyora alcaldessa , qu e no es digna ni a escriure quatre línies
en valencià davant d 'un llibre escrit en valencià (o a demanar qu e
alg ú li les tradue sca al valencià)?

Les violacions dels drets lingüísti cs dels valencianop arlants són
tan freqüents , que ni percebem l'a bsència de valen cianitat en actua
cions que haurien de ser escandalos es. La defensa de l'ú s social del
valen cià sembla qu e no afecta la major parc de l'admin istració públi
ca de la Generalitat Valenciana (i no cal dir res de l'adm inistració qu e
depén del govern espanyol), com si el valencià no fóra una llengu a
oficial per a qualsevol treballador que depenga dels ajunta ment s
valencians, de la Gen eralitat Valenciana O del s organ ismes del govern
espanyol que actu en en el territori valencià . En realit at , hem arr ibat
a l'extrem de donat-se el cas que agredeixen un valencià normal i
corrent per haver parlat en valencià públ icament (com en el cas del
funcionari municipal salvatge d'una biblioteca pública d 'Alacant) i
les autoritats valencianes fan com qui no ha vist ni sent it res, i, si els
preguntes , senzillament callen (i, per tant, atorguen i accepten la
violència dels seus propis treballadors contra l'ús social del valen cià).
A la mateixa ciutat , el sociolingüista Braul i Monr oya (que recent-
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ment ha publicat un llibre sobre la subst itució lingüística a Alacant:
Alacant: la llengua interrompuda) ha fet not ar que, després dels
Padrons Municipals d 'Habitants de 1986 i 1991 , en el de 1996 han
suprimi t les preguntes sobre l'ú s lingüístic del valencià (Monroya 
1997: 12 n. 2), com si Alacant fóra una ciurat castellana.

I bé, els valencians que intentem modifi car les cond icions indi
viduals, socials i jurídiques qu e van cont ra l'ús públic i social del
valencià, va i resulta que som uns renegats , uns tr aïdors, un s ene
mics del poble valenc ià. I aquell g rupet de persones que ig noren l'ús
culte i responsabl e del valencià, qu e no escriuen ni llegeixen en
valencià, qu e no parl en als fills ni als néts en valen cià ni miren d 'in 
teressar-lo s per la llengua pròpi a del poble valencià, però qu e poden
puj ar-se'n a la figuereta perquè la paraula haca porte hac o no en
porte (sense, per un a altra band a, qu e sàpie n les beceroles de les
regles de l'ortografia valenciana), aqu estes persones qu e estan en
contra de la recuperació de l'ús social del valencià, va i resulta qu e
són els valencianistes, els patriotes, els defensors de la personalitat
valen ciana.

6.3 . Per una valencianització de la nostra societat. Causes i avantatges
Hem comentat en la secció anterior que, davant de l'expansió

valen cianista dels anys 70, un sector tan minoritari com poderós va
promoure una campanya en qu è intentaven presentar els defensors
de l'ús públic i social de! valen cià com a enemics del poble valen cià.
Opine qu e els partits polítics responsable s i honrats no haurien d 'a
nar per aquest camí (que és la via de l'engany i de l'enfrontament
civil entre els valencians), sin ó pel trajecte que tot seguit miraré
d 'esbossar.

Em pareix que els nostres governants, siguen del signe polític
que siguen (de dretes, d 'esquerres o de centre; neolliberals, lliberals,
socialistes o comunistes) haurien de tindre molt d'inrer és per la
recuperació social del valencià, i això no solament per dignitat i per
fidelitat (perquè e! valencià és legalment i històricament la llengua
pròpia de! poble valencià), sinó també per una raó pràctica que és
tan important com les raons ètiques anteriors i a la qual dedicarem
aquesta secció: el fet que la recuperació social del valencià augmen
taria entre els valencians la formació, la tolerància i el sentiment de
formar part d'una societat (que és una característica inherent de les
bones civilitzacions).

Pel que fa a la darrera raó, no cal dir que la persona és un animal
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social, i això implica que la persona s'hauria de sentir integrada dins
del seu entorn social. En canvi, diria que la construcció d'Espanya
s'ha intentat fer ridiculitzant els carrers (com a mínim els carrers
que no parlaven castellà, com mostren tan bé els sainets d'Esca
lante), i la marginació i l'individualisme antisocial a què això porta,
es pot curar precisament a través de la integració social per mitjà del
conreu de la personalitat valenciana. Opine que la integració social
s'hauria de fer sempre per baix, i mai des d'una superioritat que xafa
i nega els de baix, com ara quan ens deien als valencians: Si eres espa
ñol, habla en español. No cal dir que aquesta afirmació és clarament
separatista, atés que comporta que Espanya i la personalitat valen
ciana són incompatibles. En efecte, sembla evident que aquesta con
cepció d'Espanya (que consisteix, simplement, en la reducció de les
característiques espanyoles a les castellanes)' comporta inevitable
ment una d'aquestes dues possibilitats: o bé que els valencians hem
de morir com a poble (i els mallorquins, els catalans, els gallecs,
etc.), o bé que, volent evitar aquest genocidi del poble valencià, ens
hem de separar d'aquesta manera antivalenciana d'entendre
Espanya. En realitat, ja hem comentat en §O.l.l a quina conse
qüència està portant la identificació d'Espanya amb les propietats
castellanes: a l'extrem que hi ha molts valencians que neguen la seua
valencianitat.

En oposició a la concepció anterior de dominants i dominats,
convé remarcar que una de les característiques positives del valen
cianisme és que no ha provocat el domini de cap comarca sobre les
altres, sinó que un valencianista d'una comarca tan poc poblada com
l'Alt Maestrat parla de tu a tu amb un valencianista de la Plana, o
de l'Horta, o de la Ribera del Xúquer, o de les Valls del Vinalopó.
Dins del valencianisme, no hi ha parlants de primera categoria i la
conseqüència que aquesta concepció comporta: parlants de segona
categoria que han d'amagar humiliantment la seua personalitat.
Contràriament, dins del valencianisme hi ha hagut sempre curiosi
tat i respecte cap als parlars diferents del que té cada valencianista.

Cal dir que aquesta propietat del valencianisme no és gens ni
miqueta una casualitat. En efecte, un dels autors del llibre col-lectiu
El valencianisme queve, Agustí Colomer, parlant del «principi de soli-

Un exemple d'aquesta reducció a les característiques castellanes és quan anomenen el cas

tellà com a espanyol. Potser convé dir que aquesta pràctica (ran comuna sobretot entre els
professors universitaris de llengua i lirerarura castellanes) sembla que contradiu la

Constitució espanyola, cosa que els polítics espanyols haurien de considerar greu .
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darirat » que hi ha d 'haver dins del valencianisme, reprodueix a la p .
145 aquesta citació d'un nacionalista de Catalunya:

" U n poble que crea aurornarg inacions s'autodest rueix com a

pob le. Una consciència de poble incapaç de fer pròp ia la problemà

rica del s drers econòmics i socials de rots els ciutadans que el com

ponen, és la consciència d 'un mite però no la d 'una col-lecrivita r qu e

conv iu en el respecte a la humanitat de cadasc ú.» (Joan R igol 

1986: 56)

I, des d 'un país que es troba als antípodes de Catalunya, França,
Emmanuel Mounier, ha escrit aquestes paraule s:

" N o obsta nt això, el senti t nacion al és encara un poderós auxi

liar cont ra l'egoisme vit al de l'individu i de les fam ílies, con rra el

domini de l'E srar i l 'avassallarnent dels interessos econòm ics cosmo

polites . . . La nació no concern eix només el ciu tadà: és un element

integrant de la nostra vida espi ritu al. Morirà potser un dia , però el

seu paper mitj ancer encara no ha acabat. » (E. Mounier)'

Si volem fer realitat aquest programa d 'integració social dins del
pobl e valenci à, és indispensabl e que els valencians d 'una comarca o
d 'una capital coneguem els valencians de més comarques i capitals.
Per una altra banda, els nostres polítics no solament haurien de ser
uns governants que miren pel futur del seu poble, sinó qu e també
s'haur ien de comprometre. En efecte, no n'hi ha prou que el pro
grama electoral d'un partit polític porte una frase com «defensa de
l'idioma valencià». En compte d 'aquesta vaguetat (que pot compor
car una inactivitat absoluta), és necessari qu e actuem d'una manera
molt més clara i concreta,

Trobe que els partits pol ítics responsables i honrats haurien de
partir de la situació socioling üíst ica actual : la de les escoles i la de la
televisi ó (i no solament la de Canal 9 , que TV1 i TV2 també són
televisions públiques); la situació socioling üíst ica de l'administració
autonòmica i la de l'estat; la de l'administració de justícia i la de les
empreses privades que estan regulades per lleis lingüístiques de pro
moció del valencià (com ara les emissores de ràdio i les televisions
privades), etc. No cal dir que, per tal que la Generalitat Valenciana

He copiat aquestes paraules de Colomer, di ns El valencianismeqlle ve, p. 141.
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(i els partits polítics que hi haja) coneguen la situació concreta i
detallada de la llengua pròpia dels valencians, és necessari que els
nostres sociolingüistes (com ara Rafael LI. Ninyoles o Toni Mollà)
investiguen periòdicament la situació sociolingüística del valencià.
I bé, partint de l'ús real del valencià, els partits polítics responsables
i honrats, els partits que entenguen la política com hem comentat a
les últimes línies de §6.1 (p. lOS), s'haurien de comprometre, per
mitjà d'un programa concret i comprovable, a millorar la situació
sociolingüística de la llengua pròpia del poble valencià.

Per una altra banda, el nostre sistema educatiu hauria d 'aprofun
dir en la valencianirat . Per exemple, els meus alumnes arriben a la
universitat sense conéixer ni la geog rafia ni la història del poble
valencià (i encara menys, no cal dir-ho, l'economia sobre la qual es
manté actualment el nostre poble). Una educació responsablement
valenciana, hauria d'introduir els alumnes en el coneixement g lobal
de l'entorn immediat (la seua comarca) i de l'entorn valencià. I si no
hi ha prou de material educatiu, cal que la Generalitat Valen ciana
convoque borses de rreball o un altre mitjà perquè tant el conjunt
del país com cada una de les comarques valencianes tinga material
educatiu adequat per a l'ensenyament elemental i mitjà. De més a
més, convindria que aquesta educació es fera seguint l'opinió del
personalisme comunitari de Mounier (que torne a copiar de l'article
de Colomer, p. 147):

«Quina és la mera de l'edu cació' No és fer sinó desperrar perso

nes. Per definició , una persona és suscirada per una crida, no es fabri

ca per domesricació. l'educació no por, don cs, rind re per finalirar

acomodar l'infant al conformisme d'un medi familiar, social o esra

tal , ni se circumscriu a adaprar-Io a la fun ció o al paper que ha de

representar en arribar a adult. » (E. Mounier)

Em pense que, si els partits polítics actuaven d'aquesta manera,
podríem estar segurs que no solament augmentaria la cohesió social
i la confiança dels valencians en nosaltres mateixos (i, per tant, aug
mentaria la confiança social), sinó que també amainarien correlati
vament les burreres tan lamentables que un sector minoritari inten
ta que coronen la senyera dels valencians. L'honorable president de
la Generalitat, el senyor Zaplana, ja ha afirmat més d 'una vegada
que els valencians necessitem perdre complexos (com ara en el dis
curs de cap d 'any de 1995), però aquest objectiu positiu (que va
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escandalitzar Las Provincias, cosa comprensibl e) només podrem asso
lir-lo si els valencians aug me ntem el coneixe me nt sobre nosaltres
mat eixos per ta l de come nça r a autovalorar-nos i a autoesti ma r-nos
d 'una manera no solame nt positiva, sinó també objectiva .

Act ualme nt , fins i tot els valencians de carrer que són una
miqu eta crí tics es queixen que els valencians no valorem ge ns les
nostres coses, siga la nostra geog rafia o siga la nos tra llengua, siguen
pro ductes de la nostra ag ricu lt ura o de la nostra indústria (q ue no
coneixem en ge neral: jog ue ts o taul ellet s, sabates o flassades, mobles
o menj ars), etc. I un poble que no s'au toes ti ma (quan no s'aurood ia,
tem a que han estud iat els socio ling üistes valencians) ' és un poble
que cam ina m iserabl em ent cap a la seua mort.

6.4. Per una mobilització adequada del valencianisme social
El project e social de reduir la incomunicació que hi ha entre els

valencians (com ara entre els valencians de la ciutat de València i els
que viuen a l' Horta o a la R ibera, o entre els valencians de les ciu
tats de Valènci a i d 'Alacant) compo rta els ob ject ius que ja hem
introd uï r: un procés d 'au toconeixement i autoconsciènc ia, i, per
tant , d 'acostam ent , de conci liació i de germanor ent re els valencians.
Ara bé, aq ues t projecte avançarà molt m és si el valencianisme socia l
esdevé més act iu . En un país com Déu mana, els governants no han
de ti nd re po r del po ble, sinó to t al contrari: com més funcions
socia ls faça la mat eixa societat, més reduïd a serà la faena dels gover
nants, i m és bé funcionarà aq uella societat.

Des d' aquest punt de vista, hauríem de capgirar les discussions
qu e proposen les persones adv erses al poble valencià, les quals volen
acusa r falsament els valencian istes d'allò de què elles poden ser acu
sades verame nt : de renegar, en la pràct ica o realitat com unicat iva
(sobreto t en la com unicació escri ta), de la llengua del s valencia ns. La
qüest ió més important no és si hem d 'escriure mai o may, sinó, com
hem dit en §6 .1, saber què fem am b el valencià : volem que el valen
cià desapa rega com a llengua viva?, o volem q ue siga una llengua
activame nt present en els carre rs valencians ?

Aquesta és la p reg unta crucial, la qual té diverses ram ificacions ,
com ara aquesta: a causa del costu m de parl ar castellà als descone
g uts (que és un efect e del mart elleig històri c amb què han intentat
fer-nos creure q ue el valencià era una llengua indigna de la vida

Vegeu l'excel-Ienr ll ib re de Ni nyoles Conf licte lingüístic valencià (ps. 89-111).
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pública i social) s'ha esdeving ut que parelles en què són valencia no
parlants tant l'un com l'altre , s'han coneg ue parl ant castellà, i, des
p rés, ha resultat que no pocs pa res de Valèn cia, d' Alacant, de
Caste lló, d 'Elx, de Vila-r eal , d 'Alzira, de Torrent , d 'A lcoi, han par
lat caste llà als fills i, per tant , l'ús social del valen cià ha ret roced it.
I bé, què convé que fem en aquesta situació ) Com a mínim n'hem
de pa rlar si volem conéixe r-nos mínimame nt com a poble (i com a
persones) . H em d'estud iar-nos si volem entend re com som i com
vivi m, i potse r serà conve nie nt que (amb molta educac ió i am b molt
de respecte per les persones) busquem fórmules que vagen retornan t
el valencià a aquelles cases valencia nes que el desconeixen .

De passada: fa poc de temps, davant de la lam entab le revocació
de l'equiparac ió de rítols lingü íst ics adm inistra ti us del Consell bale
ar i de les Generalitat s dels valencians i dels catalans, l'honorabl e
conselle r de cultura d'aleshores, el senyor Ferran Villalonga, po tser
pe r intentar contr arestar els efectes ant ipopulars d' aqu esta sup ed ita
ció a la ig norància, va deman ar a la Junta Qualificadora del s conei
xeme nts de valencià, que fera peticions per al valencià. N o sé si
aquesta institució va respondre a la dem anda, però des d'ací podrí
em suggerir que, a més de dobl ar les pel.Iícules de Canal 9 al valen
cià , també es feren programes sob re els camins a través dels quals ha
anat ret roced int l'ús social del valencià, cosa que cont ribuiria a aug 
me ntar el coneixeme nt que els valencians hauríem de tindre sob re
nosaltres mate ixos. En real it at , Canal 9 hauria de ser un m it jà for
m idabl e en la formació i educació del poble valencià, pe rò, en canv i,
resulta que en ben pocs p rogrames va més enllà d 'informar superfi
cialme nt sobre les festes valencia nes, d'i nformar detalladam ent
sobre allò que la prem sa anomena «successos»,' i d'oferi r mo ltes
sevi llanes i altr es músiques i anèc do tes anda luses . Canal 9 , ben
contràriame nt al que fan unes altres televisions auto nòm iques (com
ara Canal Sur, TV3 o la tel evisió basca) dedi ca molt pocs espa is a fer
pu jar el nivell cultural dels valencia ns sobre les part icul ar itat s i els
signes d 'identificació del nostre pobl e (des de les serres valencianes
fins als ports esportius , per posar un exemple), i viu de subpro duc
tes . És per això que, ent re alt res coses, no dedica cap program a a

Cada vegada més, els inform arius de Canal 9 substi tueixen la informació valenciana
(sobretot aquella que és posit iva pcr a la formació individual i social) per lIadrocinis,

assassinats i més barbari tats que provoca la marginalitat social i la misèr ia moral, de tal
manera que potencien que els te levide nts valencians tinguen la sensació que viuen en una
societat marginal, bàrbara i miserable.
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difondre el coneixement de la història de la nostra llengua. \
Però reprenguem el fil del valencianisme social. Si els valencia

nistes fem autocrítica i aprenem dels errors en què hem caigut
durant els últims trenta anys, si evitem les enganyifes dels enemics
del poble valencià, i si plantem cara a les infàmies i a les agressions
físiques (com ara la destrucció dels rètols escrits en valencià, que ha
sigut una pràctica tan comuna com impune a la ciutat de València
-i a vegades embrutant el nom del venerable valencià Francesc
Vinarea)," si actuem d'aquesta manera, podem estar segurs que la
recuperació lingüística i cultural del poble valencià s'accelerarà
d'una manera palpable. En efecte, la gent del carrer encara se sent
valenciana, i per això vol un Canal 9 en valencià ' i té atracció pel
valencià; o és ben significatiu que una societat tan poc coneixedora
d'ella mateixa com la valenciana (i per això mateix tan molla a l'ho
ra de defendre els interessos valencians, siguen els lingüístics o els
econòmics, des de la taronja fins als interessos de les indústries peti
tes que s'escampen des de Benicarló fins a Elx passant per Vila-real,
Benetússer, Ontinyent o Ibi; o l'autopista, caríssima pel territori
valencià -i pel català-, i gratuïta per la continuació murciana 
i en general per les autopistes que ixen de Madrid), en aquesta situa
ció de desídia col-lectiva," és ben significatiu que ja hi haja un dotze
per cent dels nostres infants que tinguen com a llengua habitual de
l'ensenyament el valencià (i si no hi haguera hagut tantes campan
yes "anti" -antirecuperació social del valencià-, encara hauríem
anat més de pressa).

Realment, el valencianisme té futur: només cal que actuem
d'una manera reflexiva i decidida, i el poble valencià anirà identifi-

Vicent ]. Escartí, en un article en què parla, d'una manera plana i formidable , sobre el

poble valencià (dins El valencianisme queve, ps. 121-133), ha dedicat dues pàgines a Canal

9 (i una a Las Provincias i Leuante), que recomane als lectors (ps. 130-132). Per una altra

banda, Agustí Colomer ha escrit, en el mateix llibre, aquestes paraules:

«Denunciar els mitjans de comunicació que generen la discòrdia entre els valencians
i l'odi entre els pobles, i demanar als mitjans públics uns continguts que no resul

ten denigratoris per a la dignitat, que contribuïsquen a enriquir el nivell cultural del

públic i que compten amb una presència real i dignificadora de la llengua pr òpia,

constitueix un deute inexcusable." (A. Colomer, dins El valencianisme queve, p. 148)
Viciano (995) ha dedicat un capítol sencer (ps. 185-206) a explicar de quines maneres

els valencians hem vist i hem usat aquest personarge de la nostra història.

L'any 1989 volia la televisió valenciana només en valencià un 25% dels valencians

(enfronr d'un 11%, que la volien només en casrellà). En canvi, un any més tard, la volia

només en valencià el 37%, menrre que els partidaris exclusivament del castellà havien

baixat a un 4%. Vegeu Pitarch 0985: 117).
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cant -se progressivam ent amb els valors qu e aporta el valenciani sme,
sobreto t l'autoconeixement reflexiu i allò que es deri va de la id enti
ficació i l'auroesrirna com a valencia ns: la sol idarit at , el desig de jus
tícia social i la consegüent participació ciu tadana en la const rucció
d 'una societa t valenciana més culta, més habitable , més solidària i
més responsable . Els organi smes públics i els mitjans de com unica
ció, d'una banda, i l'actuació complementària del valencianisme
social de l'altra, tenen un g ran paper en l'assoliment d 'aquest obj ec
tiu, i cal que rot s pl egat s sapiem desenvolupar-lo i fer-lo real itat.

6.5 . Sobre el lloc i la manera de debatre els problemes de la normativa lin
güística valenciana

Opine que els mitjans valencia ns de comunicació (que són tan
importants en la formació de l'opinió pública) haurien de tractar els
problemes valencian s qu e hem introduït parl ant de la valencianitza 
ció de la nostra societa t i del porenciamenr del valencian isme social.
En canvi , trobe que són molt diferents els problemes concrets de la
normativa lingüísti ca valenciana. Per tal d 'evitar malentesos ,
començaré per afirma r que tot , absolutam ent tot , és d igne d 'estudi.
Per exemple, vaig presentar fa poc , en el IV Col-loqui d 'O nomàs tica
Valenciana (celebrat en setem bre de 1995), un treball d 'investi gació
sobre un a qüestió fonèt ica aparent me nt tan m inúscul a com l'ober
tura d 'una vocal d 'una paraula determ inada (concretament , la tòni
ca de València).

En real itat , com que els idiomes no paren d 'evolu cionar i d 'in
terferir-se, en les llengües que disposen d 'ulls crítics i constructius,
sempre hi ha qüestions normatives que s'han d' estudiar. Per exem
ple, qualsevol valencià que domine l'e laboració de rext os escrits , sap

En bona part , encara conti nuen sent vàlides les para ules q ue Mart í Dom íng uez va di r

l'any 1958:
« Éramosel "Leuantefe/à . .. "; el rincdn florido de España, realmente arrintonadopara toda.

Segu ïamos siendo potencia español4 primerisima en Zurub o Bruselas, en Hamburgo o

Liverpool. en París, Estocolmo o Varsovia. Pere en Madrid, a la hora de las rutas turisticas

o de la eleetrijicación de los[errocarriles o de loscambios o de las grandes realizaciones urba

nológicaJ. . . ¡que poco pesdbamos' ( .. .) c'Pero esqllenosotrosteniamos verdadera peso? ( ... )

c'Es que nosotros nohabíamos echadoporla borda, O dejadoqllenosarrebataran, conuna pasi

vidad [eminoide, nuestras esencias y nues/ras tradicionesmas santas? ('eómo queríamospesar
en el resto de España 1Í nosotros nopesdbamos en nuestra propia casa?" (M. Dom íngue z)

Vegeu la biografia de Mart í Dom ínguez elaborada per Biel Sansano Quan callen lespedres

(València, 1996. ps. 80-90 i 145-146).
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que la posició dels adj ectius quali ficatius p rovoca no poques
vacil-Iacion s (problema que, en líni es ge nerals, també es troba en les
alt res llengües rom àniques).

Ara bé, si de veritat estimem el valencià, l'haurem de t ractar com
els pobl es dignes i lliures, responsables i eficaços, tract en la seua
lleng ua. Podem plantejar i intentar resoldre tot s els problemes nor
matius que vul guem , però ho hem de fer correctam ent , de la mane
ra qu e come ntarem en §8 .2, 1 que ara pod ríem presentar així: bus
cant les dades del valencià actual i del valen cià del passat (de tot el
valen cià, no solament el d 'una comarca o el d 'un decenn i), i elabo
rant argumentacions lingüístiques (o linguíst iqu es i sociol ingü íst i
ques) que porte n a una concl usió (la q ual serà, lòg icam ent , una afir
mació argumentada).

Per una altra band a, aq uestes investi gacions les haur íem de
publicar per du es raons. En pr imer lloc, perquè els treballs seriosos
(o cient ífics, qu e tot és, en el fons, el matei x) busquen la pervivèn
cia dins del futur, obje ctiu qu e possibilita el suport escri t. I, en
segon lloc, hem de buscar la publicació per la raó que el sup ort escrit
també possibili ta el debat , que és essenc ial en la ciència en particu
lar, i en Ics bones civilitzacions en gene ral. En canvi, la demagògi a
i el domini salvatge dels uns sobre els altres defugen els fòrums i les
revist es científiq ues, i busquen els llocs on, en compte d'a nalitzar,
simplement es pontifica.

És ben factible qu e hi haja valencians qu e no estig uen d 'acord
dava nt d 'un detall o un altre de la normativa lingüíst ica valenciana
act ual. Ara bé, qu an passe això, l'operació que hauri en de fer aquests
valencians patriòtics és aprofundir el seu patriot isme investigant la
causa de la seua sosp ita i mirant de plasmar la seua invest igació en
un escrit. Els pobles fets i drets es caracteritzen per la profession ali
tat dels seus membres. En canvi, en els pobles mediocres i desfi ca
ciats, els poetes volen fer obres d' enginyeria, els sabaters volen
escriure novel-les, i els lingüistes volen explica r concep tes que són
competè ncia dels psicòlegs.

Aquells valencians qu e tinguen preocupacions per la normat iva
lingüísti ca valenciana, que no es facen arrere, sinó al revés, que avan
cen dec id idament per on toca anar. I voldria afeg ir-hi que no estic
demanant impossibles, sinó que esti c predicant amb l'exemple.
Concretament, jo treballava en una caixa d'e stalvis, i, trobant-me en
les condicions qu e he descr it , vora els trenta anys vaig in iciar els
estudis en la Faculrat de Filologia de Valènci a, i ara comence a tro-
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bar-me en condicions de plantejar problemes que apareixen en l'ús
culte i responsable del valencià. O, dit d 'una manera més precisa:
comence a poder plantejar problemes i a resoldre'Is, ja que un objec
tiu bàsic de les persones responsables és mirar de solucionar sempre
les defi cièn cies que troben en la seua reflexió o investigació.

6.6. Una obligaciódels mitjans de comunicacióvalencians
En la secció anterior, he opinat que els problemes puntuals de la

normat iva lingüística valenciana (com ara si hem d 'escriure arbre o
abre) no s'h aurien de tractar en els mitjans de comunicació , els quals ,
consegüentment, no haurien de promoure que el poble pla acabe
encuriosint-se per qüestions secundàries per a la gent del carrer. Per
exemple, quin lector sap per quines raons paraules castellanes com
jilguero o j efe s'escriuen am b jota i no amb ge (com hauria de ser
regular: gilguero , gefe)? O, quin castellanoparlant sap per quina regl a
de tres els dos verbs confiar i saciar (que són idèntics des d 'un punt
de vista sil-làbic) es conjuguen de manera diferent (yo confio -la
sflIaba tònica és la de la i- cont ra yo mesacio -la síllaba tònica és
l'anterior a la de la i)? O, quin castellà sap per quines raons parau
les provinents del llatí o del grec que són pràcticament idèntiques
(com ara teléfono i interf óno, atmósfera i estratosf éra) tenen l'accent en
sil-labes diferents , encara que en els diccionaris valencians o italians
l'accent es troba en la mateixa s íl-laba (atmosféra i estratosféra)?

Si un castellanoparlant arriba per ell mateix a les preguntes que
hem introduït, té tot el dr et del món a bus car respostes . Ara bé, tota
una altra cosa és que els mitjans de comunicació promoguen l'odi (o
la ignorància) del poble pla contra els seus escriptors més bons (com
ha passat en el nostre país) . Ben inversament, la premsa, la ràdio i la
televisió han de promoure la identificació del poble valencià amb els
seus escriptors (com ara amb Vicent Andrés Estellés, tan emotiva
ment lligat a la vida i al valencià de la comarca de la cap ital valen
ciana, l'Horta). Els mitjans de comunicació també haurien de fer
campanyes sobre cada un del s detalls en què els valencians, a causa
d 'una dominació i desvalencianitzaci ó secular, no actuem com a
valencians. Per exemple, si visitem les exposicions de mobles, tro
barem de tant en tant que hi ha prestatges adornats amb llibres.
Aquests llibres sempre pertanyen a escriptors en castellà o traduïts
al castellà, però serà ben difícil que hi trobem el Tirant lo Blanch. O
els Furs de València . O els poemes d'Ausiàs March. O els sermons de
sant Vicent Ferrer. O El consolat de mar. O les obres de filosofia de
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Ramon llull. O un llibre sobre El Misteri d'Elx. O un llibre sobre
els monuments valencians gòtics i barrocs. O el mite castellonenc de
Tombatossals, de Josep Pascual Tirado. O les obres d'assaig de Joan
Fuster. O Els nostres menjars, de Martí Domínguez. O les novel ·les
d'Enric Valor. O La ciutat de València, de Sanchis Guarner. Els valen
cians hem arribat a un grau tan baix de consciència de poble que,
per a les tendes valencianes de mobles, els llibres valencians simple
ment no existeixen. Els mobles són valencians, però quan els vene
dors valencians els adornen amb llibres, no actuen mai com a valen
Clans.

L'objectiu de sentir-nos representats en els nostres escriptors és
bàsic per tal que els valencians puguem arribar a una situació indis
pensable de qualsevol llen gua digna i lliure, una situació que ja hem
vist que Fabra la va descriure perfectament (§2.3): el fet que la llen
gua literària (i en general la llengua comuna o estàndard) vaja assi
milant-se a la vida, la vivor i l'expressivitat del valencià col-Ioquial;
i que el valencià col-Ioquial vaja assimilant tots els fruits (les preci
sions i els embelliments, els perfeccionaments i els refinaments) que
els escriptors i els lingüistes valencians van elaborant d'una manera
tan incansable com amorosa. Uns escriptors i uns lingüistes que
estan molt ben acompanyats (cal dir-ho) dels correctors, de tota clas
se d'ensenyants (des del parvulari fins a la universitat) i de tota clas
se de professionals dels mitjans de comunicació, des de la premsa
fins a la ràdio i la televisió passant pel teatre i els aurors dels doblat
ges al valencià.

Contràriament, les persones adverses al valencià buscaran que el
poble valencià desconfie dels seus escriptors per tal que el valencià
col-Ioquial continue fragmentant-se i disgregant-se més i més, dete
riorant-se i castellanitzant-se més i més: morint i desapareixent com
a llengua.

Podríem dir, resumim, que no correspon als mitjans de comuni
cació la discussió sobre si aquesta paraula s'ha d'escriure així o aixà;
o si en talo tal altra oració hem d'usar o no la preposició a. Aquestes
qüestions s'han de debatre en els fòrums científics dels lingüistes. Al
poble valencià li han d'interessar poc aquests detallets, ja que s'hau
ria de fixar molt més en els dos temes més bàsics que hi ha en les
normatives lingüístiques: quins són els criteris que segueixen els
lingüistes de la seua llengua (i els de les llengües europees en gene
ral) a l'hora de triar formes, paraules i construccions per a la llengua
normativa; i en quines condicions socials han viscut les persones que
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han anat elaboram la norm at iva lingü íst ica valencia na.
Els lectors interessats pels criteris de la nostra normati va més

enllà del que hem vist en §1. 2, §2. 3, §2.4 , §3.4 i §3. 5 (més els cri
teri s qu e tractarem en §7 .5), poden m irar el capítol qu e hi he dedi
cat en Saragossà (997). Pel que fa a les condicions socials en què ha
anat gestant-se la normativa lingüística valenciana, hi dedicarem el
capítol hui té, ja que primer convé que comentem si és positiu o
negatiu per als valencians que tinguem relacions lingüístiques amb
el poble balear i amb el poble cat alà.

6.7. Conclusions. Per un p"ograma sobre la recuperació de l'ús social del
valencià

Els valencians hem discutir ram sobre els colors de la senyera,
com poc hem parlat sobre les condicions socials en qu è viu el valen
cià, i, mentre alçàvem l'od i fratri cid a ent re dos símbols que troba
rem per ací i per allà en els monuments valencians (les qu atre barres
de sang sobre fons d'or, amb blau o sense blau), mentre ens clavà
vem aquest punyal en la nostra pròpia carn, el valen cià cont inuava
retrocedim en l'ús social de Castelló, de Valèn cia i d 'Alacant . La
llengu a dels valencians sag na tant com els enem ics del valen cià
riuen, disfressats de «def ensores de la personalidad valenciana». Aquesta
situació s'haur ia d 'acabar dr àsti cam ent pel bé del nostre poble.
H aur íem de raonar, primer que res, sobre els problemes més impor
tants del valencià , els quals, segons el meu parer, són aquests qu a
tr e:

1) en qu ina situació social es troba el valenci à;
2) les causes d' aquesta situació;
3) a quin ús social del valen cià aspirem ; i
4) quines accions concre tes hem de fer a curt term e per tal d 'anar

acostam-nos a la meta que ens hàgem marcar.

Si actuàvem d' aquesta manera , op in e que obtindríem aquests qu atre
benefi cis:

1) superaríem l'actuació dels bèsties (que es fonamenta en el crit
i en la violència física);

2) passaríem a l'a ctuació específi cament humana (que no es
fonamenta mai en la força, siga la força de l'espardenya, o siga
la força encoberta del gu ant blanc, sinó sempre en el llen -
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guatge, concretament en el raonament i la deducció corres
ponent);

3) ens podríem entendre fàcilment en els problemes més impor
tants ; i

4) aprendríem a ser tolerants en els temes secundaris en què
puguem discrepar.

En realitat, aquest camí és el de la sinceritat i la coherència, pro
pietats que no solament són bàsiques perquè els valencians ens
puguem entendre, sinó també per a marcar uns objectius sociolin
güístics que puguen ser atractius i assumibles pel poble valencià, de
tal manera que el valencià recupere prestigi social i que no solament
deixe de perdre parlants a les quatre ciutats valencianes més impor
tants (València, Ala cant, Elx i Castelló), sinó que fins i tot comence
a recuperar els fills del s qui han abandonat l'ús social del valencià
(alhora que vaja guanyant els fills de les persones que han hagut d 'a
nar-se 'n de la seua terra i que han vingut ací buscant treball).

6. 8 . Conclusions. Per una reconstrucció de la societat valenciana
Ara bé, no n'hi ha prou reivindicant l'ús social del valencià.

Seguint un article del filòle g Antoni Ferrando «<Un poble que vol
viure », Levante, 3-05-1996), convé dir que és ind ispensable que
aquesta reiv indicació lingüística es trobe dins d'un programa de
reconstrucció social del poble valencià, que és molt poc cons cient
d 'ell mateix (i per això mateix molt moll i molt poc defensor dels
seus interessos econòmics i lingüístics, ecològics i arquitectònics,
erc.) , no debades ens trobem ben dispersos i afeblits, amb una «rela
xació » ben forta «de la nostra estructura associativa» (Pita rch 
1996: 171). I a vegades encara és pitjor : enfrontats (com ara les mal
fiances que han provocat entre Alacant i València) ." De la mateixa
manera que el valencianisme no ha provocat cap enfrontament entre
els parlars valencians, si l'esperit del valencianisme impregna la
societat valenciana, també s'acabaran els enfrontaments interns . De
fet, fa poc, a la revista Saó de desembre de 1995, dos polítics valen
cianistes de la Marina Alta, Antoni-Lluís Carrió i Joan-Ramon

El recup erament del valencianisme a la ciurar d 'Alacant està donant uns fru its intel-lec
ruals excel-Ienrs, com ara la recuperació de la memòria hist òrica. Vegeu per exemple els

dos núm eros de la revisra un iversirària d ivulgar iva Quaderns de migjorn. Revista d 'estudis

comarcals del sud del País Valencià (1993,1994-1995) . En el segon núm ero, Carles Segura
i Llopes (ps. 283-292) i J osep Lluís Marros i Sànchez (ps. 293 -303) expliquen com ha

123



6. 8 Els ualencianistes es veuen quan opinem sobre l'ús social del valencià

Gamis, reflexionaven sob re quines poden ser les func ions bàsiques
q ue hauria de tindre assig nada la ciutat d'Alacant dins de la socie
ta t valenciana.

Aquest programa de reconstrucció del poble valencià dem ana
que els valencians ens coneg uem. És molt negatiu que hi haja tants
habit ant s de la ciutat de València que no coneg uen cap coma rca
valenciana; o qu e els valencians d' una comarca no coneguen res dels
valencians que viuen dues comarques més al nord o més al sud.
Aquesta desconeixença que tenim sobre nosaltres mat eixos, demana
l'esforç de molts secto rs del poble valencià, sobreto t d 'aq uests tres:
dels ensenyants, que haur ien d 'elaborar molt s ll ibres i programes
audiovisuals at racti us sob re cada comarca, sobre la història valencia 
na, sobre l'economi a, sob re la societat, sobre la fauna i la flora, i, en
definitiva, sobre cada aspec te del nostre poble i del nostre país;
també s'hauri a d 'esforçar la televisió pública (sobreto t Canal 9, però
tamb é TVl i TV2) i en gen eral els mi tja ns de comunicació valen
cians, que no solament haurien de buscar la distracció superficia l,
sinó també la form ació (que era l'o b jectiu que buscava expl ícita
ment el gran novel-Ii sra ma llorquí Miquel Àngel Riera); en tercer
lloc, s'haurien d 'esforçar els parti ts polít ics, que no haurien de bus
car bàsicament la conservació de la butaca del poder, sinó la recons
trucció i el perfeccionament de la societat valenciana.

N o cal di r que tot això és un programa vast qu e s'hauri a de deba
tre mo lt i que demana allò que ens ha recomanat el socioli ngüista
valencià Lluís V. Aracil: imaginació i mo ltes provatures o assajos
socials. Davant d 'aqu est programa vast , el que jo he escri t en aquest
cap ítol no intenta ser, evide ntment , res més que una inci tac i ó." Però
tam bé és evide nt que els valencians hem viscut durant els últims
segles en la boira pr ovinciana, mentre la indústria o ha naufragat o
ha tingu t deficiè ncies tècn iques mol t forres, alhora que la nostra
ag ricult ura pràct icament ha ig norat la indústria de conserves i deri
vats de productes de l camp. No és simplement una anècdota el fet
que, si volem tastar mescles fines de conyac i de taronja, hem d'anar

variat la ciurar d'A lacant entre 1920 i l'acru alirac , i per quines raons concreres (ben

dep lorable s) hi ha nascut l'antivalencianisme. Els lecrors que no sàpien res sobre una ciu

tar ran decisiva per al futu r del pob le valencià com és Alacant (cosa ben freq üent al cen 

tr e i al nord del nostre país), faran bé de consulrar la revisra esmentada .

Com he d ir en §0.1.3 , aque sr capíto l demana un sociòleg, i l'he redactar pe r obligac ió,

perquè convenia oposar-se amb els problemes realmenr impo rtan ts als inre nrs de confon

d re el poble valenc ià que hem t racta r en el cap írol anrerior.
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a licors francesos; o si volem tastar mescles ben aconseguides de
xocolate i de taronja, també haurem d'anar a parar a l'estranger (com
ara a productes de Bèlgica).

Dins d'aquest programa, seria bo que la premsa no fóra mai la
corretja de transmissió avorrida, superficial i repetitiva d'unes ideo
logies polítiques determinades. I, complementàriament, l'ideal seria
que, superant l'anècdota, l'accident o l'insult, la premsa anara a
parar a informar constantment sobre els aspectes més importants de
la societat valenciana, buscant sempre la formació àmplia del poble
valencià. Si fan aixà, els partits polítics també eixiran guanyant, ja
que podran actuar sobre un poble més madur.
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PART TERCERA: EL FUTUR

CAPíTOL 7. LES RELACIONS LINGüíSTIQUES ENTRE LES ILLES BALEARS,

VALÈNCIA I CATALUNYA

7.0. Introducció
En aquest capítol, tractarem un dels temes que més sensibilitza

l'opinió pública valenciana: les relacions lingüístiques entre les Illes
Balears, València i Catalunya. No cal dir que precisament per aques
ta sensibilirzació, l'obligació del periodista o de l'escriptor és trac
tar-lo tan objectivament com puga. No podem oblidar la tragèdia
actual serbocroata, i, justament per això, són més aviat un crim
social les afirmacions poc clares (o clarament falses) que alguns no
vacil-Ien a dir en tribunes públiques.

Ara bé, abans d 'acarar aquestes relacions lingüístiques, parlarem
sobre els valencians, sobre la posició del nostre poble dins de la
societat europea, concretament sobre les relacions internes o locals i
sobre les relacions externes o universals (§7.1), i, a partir d'aquest
marc general, sense complexos (com diu l'honorable president
Zaplana), raonarem sobre les relacions lingüístiques amb el poble
mallorquí i amb el poble català (§7.2 i §7 .3).

A causa del lligam que hi ha entre l'universalisme i el localisme
(§7 .1), tractant les relacions lingüístiques externes (amb les Illes
Balears i amb Catalunya), arribarem a propietats generals que també
són aplicables a l'interior del poble valencià (§7.3), i, així, parlarem
sobre algunes mesures que hauria de prendre la ciutat de València
per tal que torne a ser la gran capital valenciana que va ser a l'edat
mitjana, mentre el Regne de València va ser fort i autònom , sense
cap subordinació política, econòmica, cultural o lingüística a l'exte
rior (§7.4).

Finalment, acabarem tornant a la normativa lingüística. Primer
comentarem les implicacions generals que les relacions lingüísti-
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ques entre les Illes Balears, València i Catalunya tenen sobre la nor
mativa (§7.5), i, a partir d 'aquest marc general, tractarem uns
quants canvis extraorrogràfics que hi ha hagut en la normativa lin
güística valenciana després de l'acord ortogràfic de 1932 (§7.6).

7.1. Localisme i universalisme: dues forces que es necessiten mútuament
En el capítol anterior, hem introduït el marc sociolingüístic des

del qual convé que analitzem el valencià, i també hem introduït els
objectius sociolingüístics a què volem arribar una part significativa
dels valencians, objectius que es podrien resumir d'aquesta manera:
els valencians hauríem de voler que el valencià siga una llengua viva,
que realment siga la llengua del poble valencià i, per tant, hauríem
de voler que qualsevol valencià siga capa ç d'usar el valencià en l'ex
pressió de qualsevol tema. Aquest objectiu no té res d'estrany, ja que
és també un objectiu legal per la raó que el marquen les lleis valen
cianes, encara que les institucions polítiques valencianes s'esforcen
poc per fer-lo realitat (quan no actuen per la direcció contrària, com
ara quan la Diputació d'Alacant , governada pel PP, ha llevat el
valencià de la baremació d'unes oposicions).

Centrant-nos en l'objecte d'estudi d'aquest capítol , podem dir
que aquesta defensa del valencià no implica gens ni miqueta que els
valencians hàgem d' estar en cont ra de cap altra llengua, ni compor
ta que hàgem de voler viure tancats . En realitat , una defensa pro
funda del valencià és, per raons que mirarem d'explicar de seguida,
la millor manera que tenim els valencians d'obrir-nos als altres
pobles del món .

En el món universitari humanista és ben sabut que totes les teo 
ries (tant les físiques com les lingüístiques, les biològiques com les
socials) són universals quan tenen les propietats de ser realment
coherents, conseqüent s i pertinents . Semblantment, també és ben
sabut que el fons humà és sempre el mateix, i per això la cultura que
és realment humana, profundament humana, és sempre universal.
De més a més, convé dir que, contra la idea que han intentat incul
car al poble valencià durant els segles de provincianització, l'univer
salisme no està renyit amb el localisme, sinó tot al contrari. En efec
te, la persona que està ben formada, examinant el seu entorn local
sap exrraure 'n inductivament generalitzacions que li permeten
enlairar-se en el coneixement universal de la persona i de la societat.
I, des d'aquest coneixement general, la persona que està ben forma
da sap extraure'n deductivament generalitzacions que li permeten
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ap rofundir m és en el coneixement local.
La força que sí que està renyida am b el localisme (enr és com hem

di t) és el cosmopolit isme coent i eixorc, aquell «volen i dolen » de
les persones inútils que volen estar pertot arr eu i no saben esta r en
cap banda; aquells que pret enen ser tant i qu ant , i que només tenen
una superfície o aparença on, quan furgues una miqueta am b l'un
g la, únicament trobes buidor. Com diu el poble valencià, molta
bufa, i de forment ni un gra. En realitat, aquest cosmopolit isme buit
no solament està tan renyit amb el localisme com amb l'universalis
me, sinó que, damunt, form a part del martelleig històric am b què
han intent at que els valencia ns avorrim la nostra pròpi a llengua. En
efecte, han intentat fer-nos creure que pa rla r valencià era una cosa
llet ja, tan cadora i esclavit zadora, quan resulta que parl ar valencià és
una condició possibl ement ind ispensable perquè el pobl e valen cià
sàpia ocupar el lloc que li correspo n dins de la cultura i de la socie
tat d'Europa.'

Mirant-ho bé , l'economia valenciana (tant l'agrícola com la
industrial i la de serveis) fa molt de temps que és internacional ,
encara que no ha t ingut massa al seu cost at el poder estata l (quan no
ha sig ut p itj or). Ara ens falta que sapie m complem entar aquesta
espenta econ òmica admirable amb la força cultura l i social: que,
intern am ent i externa me nt, sapie m ser un pobl e digne, unit i conei 
xedo r de la seua història i de la seua llen gua, de les seues qualitats i
de ls seus defect es.

I bé, des d 'aquesta perspectiva social i sociolingüística, des d 'a
questa manera de desitjar el futur del poble valencià, mirarem de
demostrar que la qüestió de les relacions lingüístiques amb el poble
balear i amb el poble català no és gens conflictiva, contràriament al
que volen fer creure les persones adverses al valenc ià.

Qua n vaig con èixer un es quantes pub licacions dels j évens que s'han aplega r en

l'Orga nitzaci ó Cívica Valencian ista Ti ram lo Blanc, em vaig quedar so rp r és de la lucide 

sa que hi ha en les seues anàlisis de la socie tat valenciana. com ara en aquest fragment

(que afecta l'ú s del valencià):

"Si nn pob le és un grup hu mà amb ide nt itat pròpia, i si només els pob les - no les

po blacions despersona litzades- poden t indr e dret a l'autogovern , és dar qu e la iden

tirat és el fonament necessari per a l'autog overn. { . .. } Qua n als valencians ens han

negat la nostr a cond ició de pob le, quan han procurat que perdérem la nostr a llen

gua, la nostra cultura i la nostra memòria històrica - les nostres arrels en definiri va-,
ens estaven nega m també el nost re d rer a un futur propi .» (U n paÍJqlleja anemf ent.
Document ide()lògicdel Tirant lo Blanc; §4: "La nació valenciana : un proje cte pet al nos

tre poble ", 1996 )
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7.2. Exemples de relacions lingüístiques entre Mallorca, València
Catalunya

Com hem dit, la qüestió de les relacions lingüístiques entre els
balears, els valencians i els catalans, és un tema que sensibilitza l'o
pinió pública valenciana i, per tant, cal tractar-lo d'una manera tan
natural i objectiva com siga possible. Començarem per introduir
exemples, i tot seguit extraurem d'aquests exemples una generalit
zació inductiva que considere important.

Si diem que sempre hi ha hagut relacions lingüístiques entre els
pobles balear, valencià i català, expressaríem una obvietat, encara
que no seria una inutilitat a causa de les campanyes «anti» que s'han
fet (i encara estan fent unes persones determinades). Ara bé, en
compte de posar-ne grans exemples valencians (com ara els escrip
rors del segle xv -Ausiàs March o Joanot Martorell, etc.- o del
segle xx -Carles Salvador o Francesc Almela i Vives, Vicent
Andrés Esrellés o Joan Fuster, etc.), en compte d'aquests exemples
alts, en posaré d'humils, d'aquells que passen en la vida plana de
cada dia, en la vida quotidiana d'anar per casa.

Un dels meus avis, Francesc Alba (o, millor, Quico l'Olier, que
és com realment era conegut), era llaurador, i, sempre que havia de
comprar una haca per a treballar en el camp, anava a Puigcerdà, i pel
camí feia una parada a Barcelona. I bé, aquesta persona (nascuda cap
a 1890) sempre parlava valencià quan es trobava a Barcelona o a
Puigcerdà, i en general a Catalunya. Més encara: un dia que li vaig
preguntar si hi havia moltes paraules que no entenia quan es troba
va a Barcelona o a Puigcerdà, em va fer una resposta que em deixà
de pedra. Després de dir-me que no hi havia cap paraula que no
entenguera, es va rectificar i em va fer una narració com la següent:
«Bé, una volta hi hagué una cosa que no vaig entendre. Un de
Puigcerdà, un valencià que vivia a Puigcerdà i jo anàvem els tres per
la neu, buscant els cavalls. Aleshores vaig fer una pregunta al de
Puigcerdà i aquell em va dir "Mani' mani?". Jo em vaig girar cap al
valencià que vivia a Puigcerdà i li vaig preguntar que què volia dir
això. Em va contestar que aquesta expressió volia dir que no m'ha
via enrés i que volia que li ho repetira».

No cal dir que és segur que el meu avi degué sentir més d'una
paraula que no coneixeria, però és ben significatiu que no en recor
dara cap. Concretament, és significatiu del fet que les paraules que
no entenia no li enterbolien la comunicació, i a partir del context
comunicatiu intentaria deduir què volien dir. Ara, el punt divertit
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del cas és que l'únic detall dificultador de la comunicació que recor
dava, és un verb que, en el parlar del meu avi, també s'usava amb
una aplicació semblant. En efecte, quan era menut, si un pare o un
avi cridava el fill o el nét, era molt normal que l'infant contestara
dient Què mana ?, progressivament canviat per Què vol? o Diga! (o
Què vols? o Digues/) . Entre l'aplicació de la comarca de la Cerdanya
i l'aplicació de l'Horta, hi ha unes quantes diferències, com ara
aquestes dues: que en el Mane ? 'mane? , hi ha les form es del subjun
tiu, mentre en Què mana ? hi ha l'indicatiu; i que, en el parlar de
l'Horta, aquesta aplicació es donava entre infants i adults, mentre
que a la Cerdanya es donava entre persones del mateix rang social.
Ara bé, per darrere d 'aquestes diferències hi ha el fons comú que el
verb manar (i encara més demanar) es pot usa r en la nostra llengua
amb significats com el de preguntar, o aquest altre: «voler (la perso
na rep resent ada en el subjecte, que és el receptor) accions o infor
mació de l'emissor».

Més recentment, sent jo un adolescent, he anat alguna vegada a
Andorra amb els familiars, i he vist com els meus pares (que varen
nàixer en la dècada dels 20) parlaven valencià a Andorra . Recorde
l'anècdota que, un dia, ma mare va preguntar a un dependent si era
valencià. El dependent va contestar que no, que era d 'Andorra, i ma
mare li va explicar la causa de la pregunta: «És que parla pràctica
ment com els valencians». Darrere d'aquesta anècdota hi ha dos fets
prou simples, que miraré d'explicar ara. Per una banda, hi ha el fac
tor que el parlar d'Andorra pertany al lleidatà, i el valencià, el tor
tosí i el lleidatà són tan semblants (sobretot des d'un punt de vista
fonètic), que no exageraríem massa en el cas que diguéssem que, si
el valencià, el mallorquí, el barceloní i el parlar de Perpinyà són
cosins germans, el valencià, el tortosí i el lleidatà són germans. Per
una altra banda, el segon factor que hi havia darrere de l'actuació de
ma mare era el fet que tendim a reduir els parlars de Catalunya al
dialecte de l'àrea de Barcelona, cosa que acaba d'explicar la deducció
errònia a què va arribar ma mare: si el dependent andorrà no parla
va com els barcelonins, i damunt s'acostava a la manera de parlar
dels valencians, bé que havia de ser valencià.

Quan tenia cap a vint anys (en la dècada dels 70), vaig anar per
primera vegada a Mallorca. Però aquest viatge era diferent dels que
he reportat anteriorment per dues raons. En primer lloc, aleshores
estava deixant de ser un analfabet en la llengua del meu poble, ja
que estava estudiant valencià en l'únic lloc de tot el País Valencià on
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es podia estudiar aleshores, entre les parets velles i altes del casalot
mig abandonat on hi havia el Rat Penat de Carles Salvador. All í, tres
valencians patriòtics, Cervera, Maroto i Martí, ens ensenyaven a una
dotzena de valencians les beceroles de la g ramà tica, la història i la
literatura valencianes. Per una altr a banda, la final itat del viatge a
Mallorca era comprovar que, en efecte, el valencià i el mallorquí eren
la mateixa llen gua. Recorde la sati sfacció que em produïa veure que,
lluny de València, a Palma o a Andratx, a Sóller o a In ca, a Sa Pobla
o a Manacor, a Campos o a Llucm ajor, em podia manifestar lliure
ment com a allò que era: com a valencià. Les paraules que havia
aprés en els carrers valen cians (finestra i porta , córrer i anar, cadira i
(en)raonar , posar i traure, dins i fora) m 'aprofitaven pe r a enr endre'm
am b la ge nt dels carrers mallorquins.

En aquell viatge, els quatre am ics valencians que anàvem no
bus càvem els llocs tur ístics, sinó el poble mallorquí, i per això corrí
em sobretot per l'interior de Mallorca. Una anècdota que ens va pas
sar és que , d inant en alg un llogaret per la banda d 'Inca, l'ama del
bar (que era una pagesa mallorquina alta i prima, d' eda t , tota vesti
da de negre , seriosa i di gna com les llauradores valencianes del secà)
ens va preguntar si érem cata lans. És ben sabut: el complex d 'infe
rioritat que solem t indre els valencians i els mallorquins ens fa pren
dre com a «català» qualsevol parlar que siga una m iqueta diferent
del nostre parlar purament local , encara que l'interlocutor potser
pertany a una comarca que es troba un a miqueta al nord o al sud .
N osaltres li vàrem d ir que érem valencians , i, aleshores , la madona
mallorquina, donant a entendre que l'error en què havia caigut tenia
ben poca importància, mentre se n 'anava de la taula on dinàvem va
dir, literalment, aquestes paraul es: «U !, mallorqu í, valencià, català:
rot lo mateix : parlant mos aclarim ». De fet, és ben sabut que els
mallorquins no consideren els val encians i els catalans com a «foras
ters », sinó com a valencians i com a catalans . Els «forasters» són els
altres, els qui obliguen a canv iar de llengua.

L'últim exemple que posaré de la meua vida quot idiana comença
per ser invers als anteriors, ja que no pertany a valen cian s que han
anat a Catalunya o a les Balears, sinó al revés. Una de les meues cu
nyades és de Ribes de Freser, que es troba ent re Vic i la Mare de Déu
de Núria, ja en el cor del Pirineu. No cal dir que, quan s'ajunten els
seus pares i els del meu germà, els uns parlen expressant-se a través
del cata là de Ribes, i el altres parlen expressant-se a través del valen
cià de Silla. Però no és això el detall que voli a comentar, ja que
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representa el mateix cas del meu avi (quan els meus pares van a
Ribes de Freser) o l'invers (quan els pares de la meua cun yada vénen
a Silla). El cas que volia comentar ara és molt diferent des d 'un punt
de vista quali tatiu , ja que es tracta de l'adaptació lingüística qu e hi
ha hagut. En efecte , la dona del meu germà, partint de la parla cata
lana de Ribes de Freser, ha fet el que fa qualsevol persona que can
via d 'un parlar a un altre i que és autènticament mallorquina, valen
ciana o catalana: anar assimilant-se al parlar del seu entorn (en
aquest cas, al parlar de la comarca de l'Horta). El resultat , no cal dir
ho, és que, en la pràctica, en la vida quotidiana del treball i de la
vida familiar, aqu esta catalana de Ribes actua com a allò que ja és:
com a una dona valenciana.

7.3 . Les relacions lingiiístiques geogràfiques: els pobles sans i els pobles
humiliantment trepitjats

A partir dels exemples anteriors de relacions lingüístiques ent re
balears, valenci ans i catalans, podem extraure inductivament la
següent generalització: el fet que no hi ha cap poble cabal i sencer
que renuncie a expressar-se en la seua llengua en aquells terr itoris en
qu è parlen variants del seu idioma. Imag ineu-vos, com a exemple,
que un mexicà es negara a parlar castellà amb un andalús, i volgue
ra usar l'anglés; o que un portugués no volguera comunicar-se amb
un brasiler en portugués, i recorreguera a una altra llengua.
Evidentment, en aquesta manera d 'actuar eixirien perdent els mexi
cans i els and alusos (o els brasilers i els portuguesos), i qui exiria
guanyant seria l'expansionisme anglés (o l'expansionisme d'una altra
llengua).

Si cornem a la generalització que hem fet, haurem de dir que, de
la mateixa manera que els defensors d 'un poble intentaran que
aquest poble es comuniq ue usant la seua llengua amb aquells pobles
que parlen variants d 'aquesta mateixa llengua, resultarà que, corre
lati vament, els adversaris d' aqu est poble intentaran el contrari, i,
d 'una manera ge neral, els enemics d 'un poble intentaran limitar
d 'una manera progressiva l'ús geogràfic de la llengua d 'aquest poble.

En el cas del valencià, les forces que volen fer desaparéixer el
valenci à han aconseguit un es quantes limitacions geogràfiqu es en
l'ús del valen cià, fins i tot dins del País Valencià. El cas més dramà
tic deu ser el de la ciuta t d'Alacant , on els setanta o huitanta mil ala
cant ins que parlen valenc ià, en general només l'usen dins de casa (i
no massa d iferent és el cas de la ciutat de València, excepte en l'a-
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flu ència massiva que cada dia hi ha a València des de ra res les comar
ques que la circum den: el Camp de Morvedre i el Camp del Túria,
l 'Horta i la Ribera, la Costera i la Safor).

Un altre cas d ramàti c és el dels valen cians del Maestrat i del s
Pons de Morella, ja que quan aquests valencians es rrasll aden a la
ciuta t de València, a vegades dei xen de parl ar valencià perquè els
d iuen que «parlen en català » . Ver ací qu e hem arribar al pol oposar
del valenciani sme: de respe erar cada un a de les coma rques valencia
nes (i el seu parlar, òbviament , §6. 3), alguns volen passar a anate
rnitzar els parlants de no poques comarques valencianes (del nord i
del sud ) perquè dive rgeixen en algunes pr opietats ling üísriques del
parl ar de l'Horta (q uan no es t racta de p rendre com a model un par
lar empobrir.i caste llanitzat).

En realirar , la mollor i la doci lirar dels valen cians va provocant
qu e la valenc ianirar sig a progressivament una cosa del carrer on
vivim , del veïnat, d 'anar per casa: casolan a. Per exemple, qui no ha
vist que un a persona immigrada ha dem anar a I'interlocur or valen
cianoparlant que li cont inue parlant valencià, -v«queyo loentiendo»?
Sem pre que he vist aq uesra peti ci ó de seg ui r parl ant valen cià, la res
posra del valenc ianoparlant ha sig ur constantment la mat eixa: som 
riure i cominuar parlam en casrellà . El som riure deu ser un a reacció
davant de la perplexitat qu e provoca un esdeven iment impossible.
En efecte, els valencians (i rambé els balears i els cata lans) hem anar
ap renem d'una m anera inconscient , per mirjà de les relacions
socials, que el cas te llà és la llen gua dominam, i que, en sentir mitja
paraula en caste llà, hem d 'aband onar immediat am ent el valencià.
D 'ací deriva la perplexitat que deu sentir un valencianoparl an t quan
veu que un castellanopa rlant li dem ana que no abandone l'ú s de la
seua llen gua. Ara bé, com que aquesra petici ó del castellanoparlant
nega el saber que el valencianoparlant ha anar interioritzant i crans
formam en reaccions quasi instintives, el valen cianoparlant som riu
com si li haguessen dir una brom a, i, com que les bromes no són rea
litat , cont inua practicant l'aband ó de la seua llengua.

En aquest context , ja no sé ni imaginar-me el g rau de perplexi
rar que deu provocar veure un esrranger parlant en valencià.
Efectivament, si per a la major pan del s valen cianoparlams anuals
ja és increïble que un parlam de la llengua dominam respecte aeri
varnent el valencià, com de gros deu ser que un estranger respecte
ram la llen gua pròpi a del poble valencià, que la parle . Un esrranger
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només pot aprendre l'única llengua que és oficial en la part de la
ment dels valencians que conté el subsconscient , que és el castellà.
Davant de la situació tan impossible que un estranger s'haja dedicat
a aprendre el valencià, hi ha una reacció que és proporcional a l'aug
ment de perplexitat que deuen sentir: respondre en castellà a aquells
estrangers que han tingut el respecte enorme d'aprendre el valencià.

Per una altra banda, si adoptem el punt de vista dels estrangers,
què deuen sentir? Decepció i tristesa. Molta decepció i molta tri ste
sa. Si no és ràbia. I, en el cas que no tinguen una bona informació
sobre la història valenciana i sobre la situació actual, potser pensa
ran això: «Mira tu si són panolis els valencians , que fas l'esforç d'a
prendre la seua llengua i ells, bajoques , et paguen negant-te la pos
sibilitat de parlar valencià amb ells. No crec que es puga trobar a
Europa un poble tan estúpid i tan irresponsable.»

Recapitulem. No cal dir que totes les pràctiques que acabem
d'esmentar (l'abandó del valencià dins de Valènc ia i el rebuig a usar
el valencià amb els balears i amb els catalans, o amb els estrangers)
porten al mateix resultat, concretament a l'objectiu dels «ant i" , a la
meta de les persones contràries al poble valencià: anar eliminant l'ús
social del valenci à i, per tant, anar matant el valencià. Les llengües
nom és existe ixen , s'aliment en, es renoven i creixen quan es parlen,
i, consegüent ment, quan reduïm més i més l'ús social del valencià,
el que estem fent realment és cont ribuir amb les nostres mans a ofe
gar-lo. I, inversament, quan usem la llengua pròpi a del poble valen
cià en àmbits socials en què no s'usava (siga en una botiga o siga en
un jutjat, siga amb una amiga d 'estudis o amb un desconegut pel
carrer o en una discoteca), quan retornem el valencià a àmbits socials
estem envigorint-lo i fent-lo créixer, donant-li amb els nostres lla
vis més força i més vida, proj ectant-lo viu cap a un futur de norma
litat i de plenitud.

7.4 . La ciutat de València ha de tornar a ser la capita l lingüística dels
valencians: unes quantes mesures i condicions

Trobe que no estaria gens de sobra que la premsa de la ciut at de
València (i la de les altres ciutats valencianes) publicara una sèrie
d 'articles de divulgació sobre el parlar de cada comarca valen ciana,
sobretot tractant les propietats que són positives (i, per tant, que
convé que perduren) i les que no són negatives. Com ara, a Castelló
de la Plan a es pot sentir parlar dels rocams que hi ha per la mar . Com
a exemple de fenomen que no és negatiu, podríem posar allò que els
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lingüi stes solem dir «assim ilació vocàlica». En m olts de ls nostres
pob les es diu porto (amb una o obe rra final) i terre (am b una e aberra
final) , en compte de porta i terra. I bé, aquesra pron ún cia no enter
bo leix ge ns la com u nicac ió i, per tant , no hi ha perquè canviar-la : no
exagerant -la, n 'hi ha pro u.

Aquest s arricles sob re les propieta ts peculiars de cada coma rca
els podr ien fer (o dirig ir) els lin güistes valencians que coneixen més
bé els dive rsos parlars valenc ians, com ara J ord i Colamina (de la
Universi ta t d 'Alacant ), Emi li Casanova (de la Universi ta t de
València) i Llu ís G im eno (de la Universirat J au me I, de Caste lló) .
D 'aquesta manera, a més de con tr ibuir a aug me ntar el cone ixeme nt
que el po ble valencià hauri a de t ind re d 'ell mateix, tam bé comença
ríem a treballar perquè la ciu tat de València vaja tornant a ser el cap
i casal magnífic que va ser a l'eda t mi t jana, qua n el Reg ne de
València era independe nt i parl ava de tu a tu am b qualsevol estat .

En els règims cent ralistes, el fet de ser cap iral comporta privile
gis de moltes classes (entre e! quals hi ha e! pressupost municipal ),
però en les societats en qu è hi ha respecte i coordinació (com ha fet
el valen cian isme entre els parlars valencians ), el fet de ser cap ital és
bàsi cament una responsabi li ta t : l'obligació d 'intent ar coordina r els
diferents dinam ism es que hi ha en el te rriro ri de q uè la ciura r és
capiral (siga un macroesta t -com la Unió Europea-, un esta t , un
país, una reg ió o una comarca).

València hauria de cornar a ser, d 'un a manera digna i respectuo
sa, el cap i casal del poble valencià, però per a això és necessari q ue
la ciu tat de València conega cada una de les capi tals i de les comar
ques valenc ianes, i q ue int ente , en comp te de dominar, po tencia r els
mov ime nts que hi ha en cada una de les capitals i de les comarq ues
valenc ianes . Per exemple, és ben lame ntable l' actuació hist òr ica de
la ciutat de Valèn cia davant de la voluntat de Xàt iva de ser seu epis 
copal. Pots er hauríem d 'estu d iar fins a quin p unt està lligada aq ues
ta actuació dominant i cent ralista am b el fet que els bisbes de la ciu
tat de València pràct icam ent no han sig ur valencians (ni mallor
q uins ni catalans) des del segl e XVI fins a l'ac tualita t, cosa que ha
cont ribuït no poc a caste llanitzar l' Església valen ciana i a potenciar
l'anticlericalisme dels valencians (que és inexistent a Mall orca i a
Cata lunya, on la majoria del s capellans s'han posat decididament al
COStat de! poble i fan mis ses en la llengua de les Balears, de Valèn cia
i de Catalunya) .

I bé, en compte de confondre la capitalita t amb ser el melic del
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món , en compte d 'aquest cam í dest ructor del poble valencià, l' ac
ruaci ó de la ciutat de València hauri a d 'anar pel camí que han p rac
ticat els pol íti cs nacionali st es valencians Antoni Llu ís Carrió i Joan
Ramon Gomis (§6.8) : preocupar-se que cada ciutat i cada comarca
ringa prot agonisme per mitjà de tindre fun cions socials pr ivat ives.

7.5 . Les relacions lingüístiques entre pobles i la normat iva ling üistica :
Palma i Barcelona

Reprenent els come ntaris que hem fet dues seccions m és amu nt
(§7 .3) , podríem dir que nom és una persona cont rària al po ble valen
cià intentarà que els valencians no parl em valencià quan anem a
Andor ra, a Puigcerd à, a Ri bes, a Barcelona, a Palma o a la bonica i
ama ble Ciutadella (Menorca). Prescindint de les mentalitats i les
acti tu ds centralis tes (q ue tr ien com a llengua normativa un parlar o
dialecte d 'una llengua, i es gi ren de cul als alt res pa rla rs), apartant
la possibilitat de practi car aquesta dominació, cal dir que l'avantat
ge de poder usar la teua lle ngua en la comunicació amb un s altres
pobl es (el balear i el cata là en el cas de ls valencians), té com a con
trapartida la conveniència de coordinar-se lingüísticament. Miraré
tot seg ui t d 'exempl ificar aquesta afirmació.

Quan les sí l-Iabes gua o qua són àto nes i es troben en final de
paraula, els mallorquins les han transformades en f/ ICO , i, conse
güe nt ment, d iue n aigo, pasco, llengo, ego, et c. (en compte de aigua,
pasqua, llengua , egua ). Per la mateixa raó bàsica, a Girona diu en
G aita, gaita. com t'ha contestat!, en compte de G uaita, guaita, comt'ha
contestat .' (que diria un valen cià). I , en fi, per la matei xa raó bàsica,
un a bon a part dels valencians no d iu quaranta , sinó coranta ,

Ara bé, el mallorquí culte , d'acord am b la seua literatura del pas
sat, diu aigua, pasqua, llengua , erc., ja que, actuant així, els mallor
quins obtenen dos beneficis: en prim er lloc, no trenquen amb el seu
passat literari ; i, en segon lloc, facil iten la com unicació amb els
valencians i am b els catalans de Tortosa i de Lleida (ja que a
Barcelona diuen aiga .. llenga). En el cas de llengua / llengo, el canvi no
té massa importància, però unes altres vegades en té més, com ara
en l'a rt icle, que en el balear colloquial no és el i la (el carrer, la porta ),
sinó es i sa (es carrer, sa porta), com en un a part de l'Empordà (a la
Costa Brava) i a la Tàrbena (que és un poble valencià de la Marina
Alta que durant el segle XVII va ser repoblat amb mallorquins).

La mateixa actitud hi ha hagut a Barcelona cn la morfolog ia, en
el lèxic i en la sint axi. Per exemple, Barcel ona escriv ia, des del seg le

137



7.6 LeJ relacions IjOngiiútiqueJ entre les IlIeJ Balears, València j Catalunya

XVI, las donas i ells pensan. La raó d'aquestes formes és molt simple.
En efecte, com que el dialecte de Barcelona (i també el de Palma)
pronuncia les aa i les ee àtones com l'anglés o el francés (un so que
no és ni a ni e, sinó que podríem dir que es troba entremig), a causa
d 'aquesta particularitat fonètica era molt fàcil passar des del singu
lar (paret, dona, ell f a, ella treballa) al plural usant els mitjans regu
lars : afegint una s (en el cas dels noms i dels adjectius: parets, donas)
o una n (en el cas dels verbs: ells f an, elias treballa n):

(a) paret, dona
(e) ell fa, ella treballa

(b) parets, donas
(d) ells fan, elias treballan

Ara bé, els lleidatans, els tortosins i sobretot els valencians, segura
ment no hauríem acceptat mai dir que las donas traballan molt, ja que
això ens sona a castellà. A causa de la posició dels valencians, i a
causa del principi que hem vist en una citació de §2.4 ,2 Fabra,
seguint Aguiló, es va oposar a unes g rafies seculars de Barcelona, i
va proposar (i aconseguí que s'acceptaren) les grafies que anaven a
favor de la pronúncia de València, Tortosa i Lleida.

No cal dir que aquesta actuació no implicava gens d'humiliació
contra el dialecte de Barcelona, sinó que, simplement, era l'efecte de
la coordinació amb València, Tortosa i Lleida. Per tal de facilitar la
comunicació entre el seu parlar i el de València, Tortosa o Lleida,
Barcelona reprenia les formes que usaven els escriptors barcelonins
de l'edat mitjana (com ara Bernat Metge).

7.6. El marc d'uns quants canvis morfològics de la normativa lingüística
valenciana

Des del marc coord inador que acabem d'introduir, esdevenen
comprensibles una part dels canvis morfològics que els escriptors
valencians han introduït després de 1932. Aquesta qüestió, la trac
tarem d'una manera general en el capítol següent, i ara ens limita
rem a dir que, a mesura que el valencianisme anava deixant cap arre
re el provincianisme, la desinformació i la poca formació sociològi
ca i en general cultural; a mesura que el valencianisme anava aug
mentant el coneixement de la realitat valenciana actual i del nostre
passat literari; a mesura que es donava aquest procés de formació i
de maduració social, el valencianisme lingüístic, seguint el camí que

Qu an un dialecte canvia la fonètica, ha de predominar en la grafia normativa la fonècica
del dialecte que respon a la grafia medieval.
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en el segle XIX ja havia iniciat Teodor Llorente, va adoptar la matei
xa actitud civilitzada que havien adoptat Palma i Barcelona: mirar
d'augmentar el lligam del valencià normatiu amb el gran passat lite
rari valencià i, alhora, facilitar la comunicació escrita amb Palma i
Barcelona. És en aquest marc on té sentit el canvi de la forma atre
per altre (i derivats), de vore per veure, o de preferix per prefereix.

Pel que fa a la manera de fer aquests canvis, és imprescindible
tractar el context sociològic en què vivia el valencianisme, objectiu
que també afrontarem en el pròxim capítol.

7. 7. Conclusions sobre les relacions lingüístiques entre les Illes Balears,
València i Catalunya

Als valencians, des de posicions estúpidament buides i coentes,
ens han intentat fer creure que parlar valencià era un hipotètic
«localisme negatiu». Tanmateix, el localisme i l'universalisme són
dos procediments metodològics inseparables per a les persones que
intenten aprofundir en la comprensió de les propietats humanes.
Aquest fantasma del «localisme negatiu», creat per intentar diluir i
matar la personalitat valenciana, també procura que el valencià siga
un patois menyspreable que convé abandonar, o, com a màxim, que
s'ha d'usar en l'àmbit purament local. En canvi, la defensa del poble
valencià demana que el valencià s'use en la comunicació entre els
valencians del Maestrat i de la Ribera, de la Plana i de la Marina, del
Camp de Morvedre i de les Valls del Vinalopó.

De més a més, una persona que no haja reduït la valencianitat a
un folklore mort i inútil d'una setmana a l'any (com ara a sant Josep
-les Falles- o a sant Joan -les Fogueres), una persona que no
haja transformat la valencianitat en un acudit o una anècdota feste
ra, quan es comunique amb un balear o amb un català, continuarà
usant el valencià. Si aquesta persona té unes arrels valencianes tan
malaltes que fins i tot té vergonya de ser valenciana, també tindrà
vergonya de parlar el valencià amb balears o catalans; o, si té com
plexos d'inferioritat, també li farà vergonya parlar valencià amb un
mallorquí o un català. En canvi, un valencià que conega bé la llen
gua dels valencians i que l'use en la vida quotidiana, un valencià que
estiga segur d'ell mateix com a valencià i que estiga orgullós de ser
valencià; per a una persona amb les arrels sanament i vigorosament
valencianes, el fet de parlar valencià amb un balear o amb un català,
s'interpreta d'una d'aquestes dues maneres: o bé com un fet natural
(el cas del meu avi); O bé, si el parlant té una consciència clara i
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explíci ta que els valencians som un pobl e, s' interp reta com un
orgull el fet de pod er seg ui r parlant valencià fora de València (o par
lant amb persones que no són valenc ianes -com ara els estra nge rs
que ap renen el valencià).

Per a un valencià que no s'ave rgonyeix de ser valencià , la com u
nicació sup radialecta l té, certa ment, molt s aspectes sat isfactoris i
p laents , però també té exigè ncies, procés pa rallel al lligam qu e hi
ha ent re llibertat i responsabil it at . Per exemple, haur ia sigut una
inj ustícia social el fet que la nor mat iva lin güísti ca valenciana s'ha
g uera establi r fonamentam-se en una sola comarca. Si el valencià de
l'Horta nom és s'hag uera d 'usar en aq uesta comarca (o am b parlants
d'aq uesta coma rca), podr ia prescindi r del valencià de les altres
coma tq ues valencianes. En canvi, si el valencià de l'Horta també ha
de ser vàlid per a com unicar-se am b qu alsevol altra comarca valen
ciana, aleshores la normativa lingü ísti ca de l'Horta s'hau rà d 'establ ir
ten int en compte també els parlars de les altres com arques valencia
nes .

Idènticament, si el valencià també ha de ser vàlid per a comuni 
car-se am b el poble balear i amb el poble català, haurem de tindre
en compte els parlars de les Ill es Balears i de Cat alunya. Com hem
comenta t, Barcelona i Palm a han renunciat a unes quant es de les
seues característ iques lin gü íst iqu es modernes quan es donaven alho
ra aquestes dues condicions: que aq uestes propietats lingüístiques se
separaven, d 'una band a, dels escripto rs med ievals d 'aquestes ciutats,
i, de l'a ltra banda, de bona part de la llengua actual. I bé, si Valènci a
decidei x abandonar la boira pro vin ciana en què viu i es refa, si ar ri
ba a conéixer-se i a esta r segura d 'ella mate ixa, actuarà de la matei
xa manera que han actuat Palma i Barcelona. De fet , Teodor
Llorente ja va act uar així, i el valen cianisme del segle xx, a mesura
que ha anat formant-se, madurant i enfort int-se, ha seguit el mateix
camí. Ded icarem una bona part del pròxim cap ítol a em ma rcar i
int rod uir aquesta qüesti ó, ja que parlarem sobre el passat, el present
i el futur de la normativa lingüíst ica valenciana.
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EL PASSAT IMMEDIAT, EL PRESENT I EL FUTUR

8.O. Introducció
Hem comentat en §5 .4 que una cosa són les trenta-quatre nor

mes ortogràfiques que conté l'acord normatiu de Cast elló de 1932 ,
i una altra cosa és la llengua en què s'expressen aquestes trenta-qua
tre normes ortogràfiques. No cal dir qu e el document de Castelló
intenta portar a la pràctica les normes ortogràfiques que inclou, però
aquest document també conté implícitament més constituents de la
normativa lingüística valenciana:

1) una normativa lèxica (el conjunt de paraules que hi ha, més
les del vocabulari de Carles Salvador);

2) una normativa morfològica (la forma d 'aquestes paraules); i
3) una normativa sintàct ica (la combinació de les paraules que

apareix exemplificada en el document de Castelló).

Després de 1932, el valencianisme ha respectat cada una de les tren
ta-quatre regles ortogràfiques de Castelló (que és l'acord que els sig
nataris es comprometien a practicar), però ha variat lleugerament
allò qu e es trobava fora de l' entesa: la normativa lèxica , morfològica
i sintàctica que hi ha implícitament en el contingut del document
de Castelló.

Els canvis que hi ha hagut fora de l'ortografia tenen poca
importància, afirmació que els lectors poden comprovar d'una
manera molt simple: llegint els textos dels bons escriptors valen
cians dels anys trenta. De fet, el document de Castelló de 1932
conté una llengua que un lector valencià actual normal i corrent
confondria amb el valencià normatiu dels nostres dies , i, com hem
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dit, la llen gua que p racti caven en 1930 o 1932 els prom otors de l'a
cord ortogràfic de Castelló (Adolf Pi zcueta i Gaetà Huguet, Lluís
Revesr i Carl es Salvador, erc.) és un valencià digne que enll aça direc
tament am b el valencià normatiu actual, com els lectors podran
compro var si tornen a m irar les citacions que hi ha entre §1.5 i §2.2.

En aquest capítol, come nçarem per come ntar quines són les tre s
causes bàsiq ues que han portat el valenci an isme a canviar uns quants
aspectes de la normativa lèxica, morfològi ca i sintàcti ca que hi ha
implícit ament en les revistes i llibres valencians que es varen publi
car en els pr imers anys de la dècada de 1930 (§8. l) . Tot seg ui t,
introduirem quins agents i condi cions hi ha d'haver perquè canv ie
regularment un a normat iva lingüíst ica (§8 .2). Finalm ent , a partir
d 'aquest marc genera l come ntarem les condicions socials en què ha
viscut la normati va lingüísti ca valen ciana entre 1932 i l'a n ualitat,
i com hauria de seg ui r actuant en el fut ur im mediat (§8 .3- §8 .4).

8. 1. Les tres causes bàsiques dels canvis extraortogràfics en la normativa
ling üistica valenciana
8. 1.O. Introducció

En el cap íto l tercer, hem comentat q ue les lleng ües romàniq ues
han intentat sepa rar-se tan poc com han pogut de l'ortografia de!s
seus documents de! passat. A causa d 'això, hi ha hagut moltes evo
lucions fonèriques que no han tingut repercussion s ortogràfiques, de
manera que en l'anualitat hi ha en les llengües rom àni ques uns p ro
blemes ortogràfics prou conside rables (i dels quals els parlants cul
tes no són consc ients en general) , com hem exemplificat en §3.2
d 'una manera q ualita tiva.

El condicionant anterior permet d 'entendre que l'ortografia sol
ser un cas a band a dins de les normatives lingüístiques de les llen
gües del nostre entorn, des de l'angl és a l'italià, o des de! francés al
castellà (§3.4). Concretam ent, l'ortografia és la part més conserva
dora de les normat ives lingüístiques. De fet , e! valencianisme no ha
introduït, com ja hem dit , cap canvi en les regl es ortogràfiques uni
ficadores de què es va dotar durant e! primer terç del segle xx, però
sí que ha var iat detalls en les altres parts de la normat iva lingüíst i
ca.

En aquesta secció, int rodui rem breument les tres causes més
im portants q ue han actuat a l'hora d 'establi r modificacions exrraor
togràfique s. D 'una manera general, podríem dir que , a mesura que
els escrip to rs valencians anaven augmentant els coneixeme nts sobre
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els parlars valenc ians , sobre l'evolució lingüística que hi ha hagut i
sobre la literatura medieval, s'han produït uns quants canvis mor
fològics, sintàctics o lèxics per una d 'aquestes tres raons :

1) perquè hi havia influències pertorbadores del castellà;
2) perquè ho aconsellava el lligam amb el passat literari valen

cià i la coordinació lingüística amb les Illes Balears i amb
Catalunya; i

3) perquè ho recomanava l'evolució del valenc ià col -Ioquial

8.1. 1. Influències pertorbadores del castellà
Podríem formular ta l com segueix la causa dels canvis de la nor

mativa per la influència pertorbadora del castellà: quan es demostra
va que l'actuació del valencià normatiu dels anys trenta responia a una
influència del castellà, convenia rectificar aquesta actuació, sobretot si
la influència de la llengua veïna era clarament contrària als interessos
del sistema lingüístic valencià. Tot seguit en posaré un exemple.

El coneixement de l'evolució lingüística valenciana porta a con
cloure que el pas de la forma lo de l'article (lo pare) a la form a el (el
pare), és paral -Iel al canv i de la forma dels pronoms feble s (de se diu
a es diu ), fenomen que va observar Fabra 0 924: 162). Ara bé, això
implica que l'ús de se diu s' ha de mirar com a un castellanisme en les
comarques valencianes on es diu el pare.

De més a més, aquesta influència és prou negativa per al sistema
lingüístic valencià, com veurem de seguida. La influència de l cas
tellà és parcial en tot el valenci à, ja que, si bé en algunes comarques
s'ha passat de les formes em dic / et dius / es diu a me dic / te dius / se
diu, no s'ha passat en cap banda de la forma El llapis el té ell a El lla
pis lo té ell (cfr, el castellà me tiene - lo tiene), cosa que explica l'hete
rogeneïtat qu e hi ha en els nostres dies en l'actuació lingüística
d 'una part dels valencianoparlants:

N o pot mirar-me
No pot mirar-te
No pot mirar-se
No pot mirar-lo però

N o me pot mirar
N o te pot mirar
No se pot mirar
No el pot mirar.

I bé, a partir d'aquestes dades sobre la història lingüística valen
ciana és ben comprensible l'actuació que han tingut els escriptors
valencians: passar d'alternar se diu i es diu (com fa la redacció de les
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N o espot mirar
N o el pot mirar

8 . / .2 La normatira !illgiiísli (a ralencrana: pcwat , present i f ut llr

Norm es O rt ogràfiques de Caste lló) a usar exclu sivament o molt pre
domi nanrrnenr la form a es diu (com fa ei valenc ià com ú actual). En
efect e, eis valencians obte níem rres beneficis actuam d' aq uesta
manera:

1) acabàvem am b un a vacil-Ia ci ó del valencià culte dels anys
t renta;

2) regular it zàvem ei sisrema normat iu :
N o pot mirar-se 1

N o pot mirar-lo
i, tercer benefici,

3) elimi nàvem una influència del castellà que no reporca cap
benefici, sinó rot al contrar i, ja que dest arota les formes pro
nominals valen cian es.

8. 1.2. Lligam amb el passat literari valencià i coordinació amb les Illes
Balears i amb Cata lunya

En el cap íto l an te rio r, hem cornem at que un pobl e sa que parle
una llengua determinada, no renunciarà a parl ar el seu idioma amb
aquells altres pobles que parle n variants d 'aq uest mat eix id ioma .
Ara bé, aquest a relació lingüíst ica entre pobles que parl en variants
d'una mat eixa llen gua, demana una regulació expl ícita, ja que, sem 
pre que hi ha relacions entre pe rsones o ent re col-lecti vitars i no es
regulen explícitament , hi ha el perill que el més hàbil , el m és forc o
el més anima l inrenre dominar els aleres. En real itat , la finalitat
darrera de les normat ives socials (siguen les lingüístiques o qualsse
vol alt res) és bus car la justícia social , perquè altrament no seria
necessària cap normativa: n 'hi hauria prou am b la llei de la selva .

No ent rarem ara a analit zar si ent re l'angl és nord-americà, el
britàni c o l'australi à (o entre casos sem blants: el castellà, ei francés,
el po rcug ués, erc.) hi ha expl ícitament aquesta regulació o no, i, si
no existeix, quines rensions o dominacions socials hi ha darrere de
l'ab sència d 'explicitar els crite ris de la normati va. Ací ens limitarem
a recordar que , pel que fa als balears, als valencians i als catalans, sí
que hi ha un crite ri tan raonabl e com coherent : qu e, quan un a parc
lingüística divergeix de les aleres parcs (com ara el balear : es carrer,
cont ra la forma conti nent al predominant el carrer), cal veure si la
parc d ivergent té en la seua llengua literàri a del passat la matei xa
forma que tenen actualment les aleres parcs (com en l'exemple de el
carrer); i, en el cas que siga així, s' ha de plantejar si conv é mantin-
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dre aquella divergència, o si es pot fer un esforç per reduir-se a la
forma del passat ; vegeu §7.5 i §7.6.

Naturalment, aquest no pot ser l'únic principi d'una normativa
lingüística, però sí que en POt ser un . Pel que fa a aquesta qüestió,
podríem insinuar que les llengües del nostre entorn no solen posseir
regles explícites (i justes -i per tant no centralistes) per a la for
mació de la normativa lingüística, absència de regles que fa pensar
si no hi haurà coses negarives .a amagar. En canvi , en Saragossà
(1997: §2 ) he intentat demostrar que, en el nostre cas, hi ha uns cri
teris de selecció ran explícits com coherents i justs, i per això mateix
atractius.

Tornant al tem a que estem desenvolupant , el lligam amb el pas
sat i la coordinació amb les altres parts de la llengua no solament
explica el pas de es carrer a el carrer (Palma) i de Las donas traballan
molt bé a Les dones treballen molt bé (Barcelona), sinó també una part
dels canvis extraortogràfics que s'han introduït en el valencià nor
matiu després de 19 32, com ara la substitució del sufix verbal -ix
per -eix tpreferix / prefereix), o el pas de la forma d'infinitiu vare a
veure.

8 . 1.3 . Lligam amb la llengua parlada
És obvi que, complint els requisits que introduirem dues sec

cions més avant, I una de les missions dels lingüistes d'una llengua
és vigilar que la normativa lingüística no s'allunye innecessàriament
de la llengua parlada. Com hem dit en §2.3, Fabra tenia molt en
compte la importància bàsica que té la llengua col-Ioquial (i de la
mateixa manera actuava Sanchis Guarner, com comprovaran els lec
tors que consulten la seua Gramàtica valenciana). De fet , si durant la
dictadura franquista s'ha tractat poc la qüestió de la relació estreta
que ha d 'existir entre la llengua parlada espontàniament i la llengua
culta, és per la situació de marginació social extrema que patia el
valencià, ja que el valencianisme pràcticament s'havia de limitar a
publicar de tant en tant algun llibre de creació literària.

Però ara, a partir del moment en què el valencià ha començat a
deixar de trobar-se en la situació vergonyosa de viure expulsat de les
seues pròpies universitats i escoles, a partir del moment en què el
valencià ha iniciat un procés tímid de normalització del seu ús
social, a partir d'aquesta situació de recuperació incipient hi ha

Bàsicament , es podrien resum ir així: escudis seriosos, debat s i consideració dels aspecrf S

sociol ingü ístics.
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hagut dos fets que estan tornant a plantejar el tema de no separar
inútilment la llengua culta de la llengua col-Ioquial: d'una banda, la
formació de lingüistes valencians, i, de l'altra banda, l'augment d'es
criprors i de correctors . Per exemple, Jordi Colomina ha treballat
diversos aspectes, sobretot de lèxic i de morfologia, com comprova
reu en el llibre Els valencians i la llengua normativa (1995) . O Emili
Casanova ha publicat diversos articles sobre opinions normatives de
Manuel Sanchis Guarner i de Josep Giner (Casanova -1996b,
1997), i sobre problemes fonètics, morfològics i semàntics (com ara
Casanova -1986, 1993).

També jo he practicat aquest camí, concretament per la part de
la sintaxi. Per exemple, en un article publicat en 1993, vaig inten
tar explicar per quines raons la llengua escrita no actua bé davant de
l'ús del pronom ell, mentre resulta que l'ús del valencià col-Ioq uial
(que actua idènticament com els parlars de les Balears i de
Catalunya) no només és modèlic, sinó encara ben diferent del cas
tellà. Concretament, el valencià colloquial tendeix a reservar l'ús
del pronom ell per a les persones, i aquesta actuació hauria de servir
de guia als escriptors i als correctors.

El treball anterior no és una anècdota, sinó el principi d'una línia
d 'investigació. Com ara, en un futur pròxim intentaré demostrar
que la llengua escrita abusa molt de l'anteposició dels adjectius qua
lificatius, però, en canvi, la llengua col-Ioquial de les Illes Balears,
de València i de Catalunya, torna a tindre una actuació correcta
(modèlica en realitat) per a la llengua escrita. Perquè els lectors se'n
facen una idea mínima, podem dir que, allà on molts escriptors no
dubten a escriure un generós intent , la llengua col -Ioquial diria exclu
sivament un intent generós (i , si volem emfasitzar l'adjectiu qualifica
tiu, el podem quantificar: un intent ben generós / un intent molt generós
/ un intent extraordinàriament generós) . Un altre exemple: he encami
nat una alumna perquè faça la tesi doctoral sobre la hipòtesi que, en
l'expressió de la impersonalitat, l'actuació col-Ioquial és tan rica i
precisa com defectuosa i pobra és (per influència del castellà) una
part de l'actuació literària i dels mitjans de comunicació (com ara
Canal 9, i encara més TV3).

Tornant al fil del tema que estem desenvolupant (les causes dels
canvis de la normativa lingüística valenciana de l'últim mig segle
més enllà de l'ortografia), podem dir que hi ha hagut modificacions
que són una conseqüència de seguir el model del valencià
col-Ioquial . Com ara , en el primer te rç del segle xx era prou habi-
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rual l'ús dels possessius nostre i vostre sense article (nostra terra, vostra
llengua), però aquesta característica ha desaparegur del valencià
col-Ioquial, i, finalment, també del valencià culte. En els últims
anys, encara n'ha parlat Valor 0977 : §114), que és pràcticament l'ú
nic escriptor valencià viu que té les arrels lingüístiques en els anys
trenta. Ara bé , Enric Valor n'ha parlat per constatar l'abandó popu
lar d'aquesta forma anòmala, i sense reivindicar per al valencià culte
l'absència d 'article (vostra antigalla).

Un exemple que està donant-se en els nostres dies és el cas de les
dues formes que té el pretèrit perfet, la sintètica (aní, anares, anà) i
l'analítica o perifràstica (vaig anar, vas o vares anar, va anar). El valen
cià col -Ioquial tendeix a usar cada vegada més poc les formes sintè
t iques , i els valencians castellanoparlants qu e aprenen el valencià i el
fan seu convertint-lo en llengua de la seua personalitat individual,
tendeixen a usar exclusivament les formes perifràstiques (o com a
mínim això em diuen els meus alumnes de la universitat). I bé, com
a conseqüència d'aquest retrocés en el valencià col-Ioquial , també el
valen cià culte va donant preferència a les formes perifràstiques d 'una
manera progressiva.

De fet , els valencians que no usen-les formes sintètiques, solen
oposar-se activament a assimilar-les. Per exemple, cap a 1974, un
valencià de la Safor em va fer aquesta queixa: «Escolta, tu , ací a
València parleu amb la i ». Jo no el vaig entendre, i li vaig demanar
que m 'explicara què volia dir. Torbat perquè jo no havia enrés una
cosa que ell trobava evident , em va fer aquesta resposta: «Sí, home,
sí, ací dieu aní i torní, deixí i prenguÍ, corregut i bufí. Tot ho feu amb
la i ». No cal dir que aquell valencià expressava la seua estranyesa per
mitjà d'una exageració, de la mateixa manera que hi ha valencians
que, en tornar d 'Eivissa o de Mallorca, diuen que hi parlen amb la s
per l'ús d 'aquesta consonant on els valencians usem la I (la plana / sa
plana).

8 .2 . A gents i condicions dels canvis de la normativa lingüística
8.2 .0. Introducció

Abans de comentar les condicions que convé que hi haja en els
canvis de la normativa, dedicarem dos apartats a unes alt res due s
qüestions. En primer lloc , comentarem el cas de l'anglés, que és una
llengua que no té cap institució específicament normat ivitzadora
(§8 .2.l), i tot seguit mirarem de justificar per quina raó convé que
les llengües oprimides tinguen una institució normativitzadora
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(§8 .2 .2). La finalitat de tr act ar aquests dos temes serà intentar afron 
tar deformacions am b què alguns volen dificultar la recuperació
social del valen cià (a vegades dient que el volen defendre).

8.2.1 . El mite (interessat) d'lina hipotètica "llibertat » normativa
8.2.1 .1. Els prejudicis i les normatives lingiiístiques

Al voltant de les normatives lin güístiques hi ha molts prejudi
cis, els quals solen tindr e la finalitat de rebaixar unes llengües i
realçar-ne unes altres per mitjà de falsedats.' Ja n 'h em vist un exem 
p le en el capírol tercer (les llen gües que s'escriur ien com es parlen ),
i al vol tant de les insti tu cions leg islatives (inst itu ts o acadèmies)
també n 'h i ha. Un dels més escampats deu ser el de la hipotèt ica
«ll ibert at normat iva" de què gaudi rien unes certes llen gües.
L'exemple t ípic és el de l'angl és, llen gua que, di versament del fran 
cés o del castel là, no té una entitat específicament enca rreg ada de la
normativització lingüísti ca. Tot seguit comentarem breument
aquest cas per veure qu è hi ha darrere del s defensors de la «ll ibertat
normativa».

8.2 .1.2 . El cas de l'anglés: una llengua sense institució normativitzadora
que es troba extraordinàriament normativitzada

Paradoxalment a primera vista, l'angl és deu ser una de les llen
g ües m és legi slades del món (com saben per experiència els estu 
diants d 'aquesta llen gua). r, si ho mirem des d'un punt de vista qua
litatiu, la manera quotidiana d 'entendre aquesta normat iva en les
societats anglòfones no és de les «sanes i informatives", sinó que
«habitualment" es troba entre les «fast igoses i intolerants». O com
a mínim això opina un lingüista angl és que no és gens suspecte de
tindre sentiments contra aquesta llengua, ans al cont rari;'

"A s long as society tontains di visions, tbere wi ll aluiays be differences

in pronunciation, and, as a comequence, arguments about which form is best

and which accent is most acceptable. The arguments can be healthy and

informatiie, or nasty and int olerant . T hey are u<,lIally the lat ter.» (Crysral

-1988 : 61)

Sobre aquest tema dels prejudicis, trobe molr recomanable el llibre de Tuson ( 98 8).

Crystal (1988 ) sem bla neutral en l'exp osició que fa sobre la seua llengu a, però per ací i
per allà guaita una ideolog ia cent ralista, dominant o encobridora de complicacions de
l'ort og rafia anglesa. He trobat manifestacions del que acabe de d ir a les pàgi nes 73, 188 ,

190, 260-26 1 i 265 .
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El mateix autor dóna diversos exemples de pràctiques ben poc civi
litzades, les quals van des d'enviar cartes amb insults «<hate mail»)
fins al suïcidi per no haver pogut suportar la ridiculització.

Deixant de banda els fets de l'edat mitjana, vet ací unes quantes
de les dades que aporta Crysral sobre la normativització de l'anglés:

1) En el segle XVI ja hi havia hagut una llarga preocupació per
l'ortografia. Cap al 1700 hi havia caos ortogràfic, molts
anglesos veien la seua llengua com a «corrupta», «bàrbara» i
«sense refinar», i hi havia una sensació social d'absència de
regles lingüístiques. Cal tindre en compte que un segle abans
s'havia fundat l'acadèmia de l'italià (1582), seguida per la del
franc és (1635), les quals havien publicat un diccionari el
1612 i el 1694 respectivament. (ps. 204-205).

2) El 1755, Johnson va publicar un diccionati. Influència: «Its
influence on the history of Iexicograpby has been unparalleled» (p.
206). Reforçant aquesta opinió de Crysral, podríem dir que la
influència del diccionari de Johnson ha sigut tan «sense
paral-Ielisme», que Pitarch (1996: 39 i n.) informa que en
una enquesta adreçada pel The Washington Post a historiadors
nord-americans ha eixit triat aquest diccionari com a «llibre
del mil-lenni».

3) El 1762 i el 1794 es publiquen dues gramàtiques. Influència:
«Botb grammars went through twenty editions in the years /0110
wing their publication, and had enormous influence on scbool prac
tim, especially in the USA.» (p. 206). Les regles normatives
que introdueixen aquestes gramàtiques del segle XVIII arriben
a l'actualitat (p. 25).

4) En el segle XIX, l'anomenada «Received Pronunciarien» (més
o menys la fonètica de la classe dominant de Londres) entra
en les poderoses escoles privades d'Anglaterra, i també en
l'exèrcit. De tot plegat, aquesta manera de pronunciar «beca
me the uoice o/authority andpouer» (p. 62).

5) També en el segle XIX, Webster va vendre cap a huit milions
d'exemplars d'una obra d'ortografia, i el 1828 va publicar un
diccionari en què separava fortament l'anglés nord-americà
del d'Anglaterra. La influència que ha tingut ha sigut tanta,
que moltes de les seues innovacions lèxiques i ortogràfiques
pertanyen hui en dia a tot l'anglés, i les altres són pròpies dels
Estats Units (ps, 230-231 i 246-250).
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6) Cap a 1920 es crea la BBC , que reprodueix el model norma
tiu i té una influència enorme (ps. 62-65).

7) Es creen organismes per a finalitats específiques, els quals
solen desenvolupat un es grans campanyes (79-80, 266- 270 ).

A aquestes dades de Crysral m' agradaria afegir un comentari
sobre la influència enorme que ha tingut (i té) la normativització
d 'aquesta llengua sense una institució específicament normativitza
dora . En efect e, davant l'afirmació que la fonètica i la «g ramàt ica»
de l'angl és normatiu ha canviat molt poc en els últims tres-cents
anys (Crystal -1988: 211), els lectors d 'aquest auror es poden pre
g untar si això no deu ser un efecte de l'enorme incidència de la nor
mativització de l'anglés , ja que l'inici del període coincideix preci
sament amb l'aparició de l'angoixa per l'absència d 'una normativit
zació explícita (cap al 1700).

8.2. 1.3. La relació proporcional inversa que hi ha entre l'estructuració
social i la necessitat d'una institució normativitzadora

En realitat, una societat fortament estructurada té com a efecte
una llengua comuna fortament estructurada, i una societa t des
membrada té una llengua desmembrada, com ja hem vist que
Pitarch (1996: 85 i 171) ens deia : «la desintegració social té el reflex
immediat en la degradació de la llen gua». Ben m irat , nosaltres
mateixos som un bon exemple d 'aquesta dualitat: l'estructuració
social de Mallorca, València i Catalunya a l'edat mitjana va donar,
sense cap institució lingüíst ica, un a llen gua comuna tan fort ament
unitària , que s'esdevé no poques vegades que els especialistes no
pod en saber, fonamentant -se en les dades lingüístiques, si un escrip
ror és mallorquí o lleidatà, valencià o barceloní. En aquestes condi
cions, no és estrany que Murgades (1996: 112-11 3) col-Ioque entre
els factors normativitzadors de l'angl és «la classe alta de les cimats
de la COSta est nord-americana ».

Per una altra banda, ara estem en cond icions d 'expl icar la para
doxa inicial: el fet que una llengua sense institució norrnativirzado
ra com l'anglés, pot estar fortament normativitzada. En efecte, en
una societat poc vertebrada, l'existència d'un institut o acadèmia
norrnarivitzador pot ser un instrument eficaç en l'objectiu de cohe
sionar aquella societat. Però una societat ben estructurada pot pres
cindir d 'aquesta institució, de la mateixa manera que una societat
que haja resolt els conflictes de classe «podria estar-se també de
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l'Estat » (Murgades - 1996: 113 ).i

8.2. 1.4 . La hipocresia (o la ignorància) del mite de la "llibertat en la nor
mativa »

Davant del panorama a què hem arribat, haurem de concloure
que és senyal de moira ignorància (o de molta hipocresia) voler ap li
car un model norm atiu d'una societat ge ns subjugada i molt estruc
turada (com l'anglòfona) a pobles que no solam ent no són sub juga
dors, sinó que damunt es troben als antípodes : subjugats i pa rcial
ment d isgregats.

Darrere d 'aquesta operació confusionàr ia hi ha un intent de crear
(possiblement d 'una manera ben int eressada) un mite sobre una
hipot èt ica " ll ibert at en la normativa», una «llibertar» que, en el
fons, no és gens alliberadora, sin ó tot al cont rari: més esclavitzado
ra de la llengua dominada a la llengua dominant .' Si els lectors en
volen veure l 'anàlisi d 'un cas concret (en el qual les Illes Balears,
València i Catalunya es troben en el cent re), és ben recomanabl e que
llegesquen les ps . 78-80 de P itarch (199 6 : «La fal-Iàcia neolibe
ra]" ),6

8.2.2 . N ecessitat d'una institució normativit zadora en les llengües margi
nades

En el cas de les llen gües que no tenen darrere la defensa decid i
da d 'un esta t (com és el cas del valenci à en els nos tre s d ies, desgra
ciadame nt), és desitjable que el procés de normativització s'insti tu
cionalitze per cal d 'aconseguir dos object ius comp lementaris:

1) ga rantir la continuïtat de la codificació literària que s'ha anat

No cal di r que la normat iv itzaci ó ben forta de l'anglés implica el contra ri del qu e hom

vol fer creure: que en aquesta llengu a hi haur ia una g ran «llibertar. norm ariva. Potser
convind ria fer un treb all comparam la siruació norm ariva de l'anglés i la d 'un a llengua

que tinga una institució específicament normativit zadora.

Després de l'anàlisi que hem fer en el capírol cinqu é, no trobarem gens sorprenem que

l'Acadèmia de Culrura es trobe enrre els pract icant s del mire de la «llibertat . norrnar i

va:

«La principal finalitat de les Academ ies, Insrituts i unes arres institucions, de velar per

la pure a de la lleng ua queda un poc desfasada, Hi ha llengües que a pesar de no rindre
eixa classe d 'enr itars funcionen rnaravellosamenr .• (Documentacióf lmTlal" " 1994 : 14),

Tamb é és ben recomanable la lectura d 'aquesta deducció, ben aguda i perrinenr: «H i ha
qu i pregona, amb ingenuïtat manifesta, que les normativ es són intrínsecament reac

cionàries, sense adonar-se que', en cada exercici d'escriptura, hi exerceix de reaccionari
integ ral» (p . 60) ,
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elaboram duram el passat immediat (els segl es xix i xx en el
nostre cas); i

2) evitar la subordinació de la normativització aconseguida als
personalismes i a les enveges pers onals.

Potser convé di r que, en els pobles sans i com pactes, la normati
va lingüísti ca és una qüestió enterame nt general i, pe r tam, suprain
dividual i ben regulada socialment. En canvi, en el cas del s pobles
febles i provincians, la normat iva pot est ar lligada als vaivens de
persones de criteris poc consistent s i poc constants (si no hi ha coses
pitj ors). N o diré noms per no feri r memòries que m és val deixar- les
descansar, però sí que convé dir que hi ha hagut valencians q ue han
t ingut canvis d 'opi nió tan est ranys com estranyam ent inexplicats .
Per exemple, els lect ors interessat s poden consulta r Ramos (1990) i
Simbor (1990). Ben mirat , aq uesta situació impulsa a cent rar-se en
els aspectes negatius d 'algunes persones, i a tindre poc en compte la
part positiva, posició que el valencianisme hauria d 'evitar sistemàti
came nt (q ue és l'objectiu que ha intentat assolir la n . 3 de la p . 13
davant de J osep Mar ia Bayarri ).

La institucion alització que necessit en les lle ngües sense un
suport estat al inequívoc, no es POt fer a la babalà, sinó que convé fer
la seg uint cri te ris clars o object ius que s'han de respectar en el pro
cés institucionalirzador per tal d 'evitar accions equivocades . No cal
dir que, com més coherent i més pocs errors hi haja en la normati
vit zació d'una llengua, més fàcil serà que es resolga posi tiv ament
l'autèntic cavall de batalla: la normalització lingüíst ica o recupera
ció de l'ús socia!. Els criteris d 'inst itucion alització d 'una llengua es
poden dividir en dos g rups: els que afect en els agents bàsics del s
canvis, i els que afecten les cond icions dels canvis. Tot segui t els
comentarem (§8 .2 .3 i §8 .2 .4 respec tivament).

8.2.3 . Condicions generals dels agents bàsics dels canvis de les normatives
lingüístiques

Les normatives lin güístiques modernes s'han elaborat bàsica
ment a partir dels bons escriptors , del s historiadors i crítics de la
literatura, i dels lingüistes . Perquè un escr iptor forme part d 'una
institució norrnativitzadora d'una llengua, no solament hauria d 'ha
ver publicat diversos llibres escrits en aquesta llengua (criteri quan
titatiu), sinó que, complint el requisit de la quantitat , també cal
tindre en com pte el criteri qualitatiu: que l'escriptor demostre per
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mitjà de la seua escriptura que coneix la llengua viva i la llengua del
passat, i que sap usar amb propietat el lèxic, la morfologia i la sin
taxi . I també, no cal ni dir-ho, l'ortografia. Efectivament, l'ortogra
fia d'una llengua, no és que l'ha de dominar qualsevol bon escriptor,
sinó que també l'hauria de dominar qualsevol parlant alfabetitzat
que no considere que el seu poble és un zero a l'esquerra.

Pel que fa als historiadors de la literatura, cal dir que són impor
tants a l'hora de conéixer la llengua del passat. De més a més, els
historiadors de la literatura (al costat dels crítics literaris) no sola
ment solen ser inrel -Iectuals competents, sinó que també són,
sovint, bons escriptors. Sobra dir que aquestes persones també han
d'haver demostrat la seua competència lingüística per mitjà de
publicacions. La validesa de les persones no es demostra només per
títols o etiquetes, sinó bàsicament, com hem comentat al final de
§5.3 .2 (p. 97), pels fets, per l'ús social de la llengua i per la qualitat
que hi ha.

Finalment, els lingüistes són indispensables en una llengua que
ha passat per un procés de marginació social. Per exemple, en un
idioma que ha estat apartat durant segles dels usos públics i oficials
(com el valencià), es trenca l'evolució espontània de la llengua culta,
i, en el moment en què el poble marginat intenta dignificar la seua
llengua, cal estudiar quines han sigut les influències negatives de la
llengua dominant.

Aquesta anàlisi lingüística no la poden fer els escriptors ni en
general els historiadors de la literatura, sinó solament els lingüistes.
Com ara, no és gens probable que un escriptor sàpia explicar quina
d'aquestes dues construccions és preferible: si ho és L'han considerat
mlpable (com diria espontàniament el poble pla), o si és més bona Se
l'ha considerat culpable (que és com ho diuen sovint els informatius de
Canal 9 i els de la TV3). Un exemple una miqueta diferent: què és
preferible, recórrer a l'oració A la dona, aban.r sempre li preparaven el
dot (com diu el valencià tradicional), o recórrer a A la dona, abans
sempre se li preparava el dot (com diuen ara alguns valencians que han
tingut tora l'educació -des del parvulari fins a la universitat- en
castellà). Un altre exemple: a quina construcció hem de donar pre
ferència, a No tenia gens de culp« (com ha dit sempre el valencià), o a
No tenia cap culpa (com diuen ara alguns, sobretot a Barcelona). Un
quart exemple: ens podem preguntar què és més adequat, seguir el
valencià col-Ioquial en la dualitat Aquestes novel-les ja les he llegides /
Aquests contes ja els he llegit, o bé seguir la recomanació de les gramà-
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riques, on la concordança també apareix en el masculí plural (Aquests
contes ja els he llegits). En realitat, si una persona no té una preparació
ben sòlida en la teoria lingüística, és pràcticament impossible que
puga contestar raonadament preguntes com les anteriors .

Podríem dir, resumint, que els lingüistes són importants a l'ho
ra de demostrar la coherència o la incoherència d 'una regla concreta
de la normativa. Ara bé, una normativa lingüística no és mai una
construcció purament lingüística, sinó que també és social, i, des
d'aquest punt de vista, l'opinió dels historiadors de la literatura i
dels bons escriptors és crucial. Diguem-ho d'una manera més clara:
la normativa lingüística d'una llengua ha de dependre d'aquells lin
güistes que, amb treballs científics, hagen demostrat que coneixen
profundament aquesta llengua i que saben acarar d'una manera ade
quada els problemes que hi ha en la seua normativa lingüística; però
la legislació sobre una normativa lingüística també ha de dependre
dels historiadors i dels crítics literaris que, a través de publicacions,
hagen demostrat un bon coneixement de la literatura i del seu
suport lingüístic; i, en tercer lloc, encara ha de dependre dels escrip
tors que, a través d'una obra vasta i de qualitat, hagen demostrat que
no solament coneixen i dominen la seua llengua, sinó que també han
contribuït a augmentar la seua aplicació social.

Finalment, convé que aquests tres grups de persones dialoguen
en les institucions que, tenint competència científica sobre una llen
gua concreta, també tinguen competència legal per a regular ofi
cialment aquesta mateixa llengua.

8.2.4. Cinc condicions bàsiques dels canvis de les normatives lingüístiques
8.2.4.1. Realització d'investigacions

En qualsevol llengua culta, civilitzada i que visca en unes condi
cions socials normals, em sembla que una modificació de la norma
tiva lingüística només s'hauria de proposar quan es compleixen cinc
condicions. En primer lloc, és convenient que hi haja lingüistes
competents que hagen desenvolupat investigacions serioses que
demostren clarament que un aspecte determinat de la normativa en
vigor comporta efectes negatius per a la llengua. Naturalment, no
n'hi ha prou demostrant les conseqüències negatives, sinó que
també s'ha de buscar una proposta alternativa que evite els efectes
negatius. Una normativa lingüística no admet buits i, per tant, una
regla només es pot eliminar o modificar quan es proposa una alter
nativa substituïdora o modificadora.
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Els estudis fets han de respectar diverses condicions. Per exem
ple, convé que tinguen en compte tota la llengua actual. Això és una
condició òbvia per a qualsevol lingüista, però en el nostre cas val la
pena dir-ho, ja que, dissortadament, no és gens estrany que, parlant
del valencià, alguns columnistes malintencionats es limiten al barri
o poble on viuen, i tot allò que no s'hi diu, creuen que pertany
exclusivament a Catalunya, com si el valencià no es parlara al llarg
de tres-cents quilòmetres.

8.2.4.2. Publicació i debat de les investigacions
Quan la llengua actual no dóna prou dades per a resoldre un pro

blema, és indispensable que intentem comprendre l'evolució en què
es troba la llengua. I, finalment, en el cas d'un idioma marginat
socialment des del poder polític (com ha passat en el valencià), és
ben important que tinguem en compte la llengua del passat, sobre
tot de l'època en què no hi havia subordinacions a unes altres llen
gües. No cal dir que, en el cas del poble valencià, això comporta des
de la Crònica de Jaume I fins als grans escriptors valencians del segle
xv, tot passant per les lleis (sobretot El llibre dels Furs de València i
El consolat de mar), les traduccions (com ara les clàssiques de Canals
i les religioses de Roís de Corella), la correspondència (com ara la
dels papes valencians) i la religió (com ara els sermons de sant Vicent
Ferrer) .

La segona condició que caldria satisfer abans de proposar un
canvi o modificació en una normativa lingüística, és que els estudis
fets s'hagen publicat i s'hagen debatut en els organismes científics
escaients. Aquest requisit doble té dues finalitats . Deixant de banda
que (com hem comentat en §6. 5) els treballs seriosos o científics
busquen la pervivència dins del futur per mitjà de la publicació
escrita, és evident que qualsevol persona pot errar i, per tant, abans
de prendre una decisió que tinga implicacions sobre una col -Iectivi
tat, hi ha d 'haver informació pública per tal que les persones inte
ressades puguen reflexionar sobre el detall normatiu que es podria
modificar. Lògicament, una persona no solament ha de poder refle
xionar, sinó que també ha de poder dir per escrit i de manera raona
da la seua opinió. Per una altra banda, aquesta manera d'actuar (que
és essencial en la ciència en particular i en les bones civilitzacions en
general) també evita el perill que hom actue dictatorialment en con
tra dels interessos col-lectius.

No cal dir que el lloc més adi ent per a presentar propostes són
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els cong ressos i col -loquis internacionals de lingüist es, on cada
com unica nt té l'obligació d'exposa r pe rsonal me nt un resum del seu
treball davant dels assisren rs, els quals poden fer to tes les pr eguntes
o raonaments q ue troben convenient s. En les últimes reunions de
lingüist es de les Ill es Balears, de València i de Cata lu nya, hom ha
assajat una mesura molt posi t iva: la possi bi li ta t que els assiste nts
puguen formular per escr it les seues preguntes o raonam ents , cosa
que n 'haur ia de ga ranti r la publ icació al costa t de la com unicac ió.
N o cal dir q ue això és una mesura més de la recerca d 'objectivi ta r
q ue hi ha en la ciència . En aq ues r cas, no solament es publica rien les
com unicacions dels congressistes, sinó tamb é els suggerime nts i les
crí riques que els congressis tes fan a cada comunicació .

8.2.4.3. El benefici social ha de ser superioral perjudici
Seg uint avant , podem di r que la tercera condició que s'ha uria de

do nar aba ns de proposar una variac ió en una normativa ling üíst ica,
és que estiguem segurs que el benefici social que ob ti ndrem intro
duint el canvi serà més gran que el ma lesta r social que provocarà
l'e ntrada en vigo r d'aq uest mateix canvi . En un a llengua q ue viu en
unes cond icio ns socials normals, els parlants realment alfabeti tzats
cone ixen la lleng ua normativa, i, per tant, qualsevol canvi que s'in
trod ueix comporta la d ificu ltar que aquests parlants han de canviar
els hàbits que han adqui rit en la pràctica de la seua normativa lin
g üís tica. A causa d 'això, no solament hem de m irar el be nefici que
po t com portar un a variació de te rminada, sinó que tam bé hem de
comparar aq uest gua ny am b el ma lesrar social que provocarà el
canvi .

8.2 .4.4. No hi ha d'haver perill d'un cisma social
El quart requisit que s' hauria de complir abans de proposar un

canvi o mod ificació en una normar iva lingü ística, és que, a causa
d 'aq ues ta variació, no es puga produir un cisma social. En efecte, les
normat ives lingüísr iques tenen com a missió bàsica coord inar els
parlants d 'u na llengua (§ 1.2) i, pe r tant, si preveiem que dividi rem
en compte de suma r i perfeccionar, bé que eliminarem la nostra p ro
posta, pe r molt posi t iva que ens semble . Ben en t és: acruarem així si
la nostra finalirar és afavori r una llengua de te rminada. En canvi, si
el nostre objectiu és anar cont ra l'ús socia l d'aquesta llengua, inten
tarem introduir canvis q ue componen ineludibleme nt CIsmes
socials (cosa que ha passat en el nostre país, cap ítol cinq u é).
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8.2.4.5. Aprovació per les institucions legals
Finalment, la darrera condició que s'hauria de satisfer abans de

proposar un canvi o modificació en una normativa lingüística, és
que les institucions lingüístiques que tinguen el poder leg islatiu
aproven aquest canvi .

8.2.5. Conclusions sobre els agents i les condicions delscanvisde les norma
tives lingüístiques

Les llengües parlades en societats molt estructurades socialment
(com ara la del Regne de Mallorques, el Regne de València i el
Principat de Catalunya a l'edat mitjana, o l'anglés actualment) no
necessiten una institució que tinga la finalitat específica de regular
la llengua comuna (§8.2.1) . En canvi, les llengües parlades en socie
tats poc cohesionades (o descohesionades , com ara per la instauració
progressiva d'una llengua forastera) demanen la formació d'institu
cions normativitzadores per tal d 'accelerar la formació de la llengua
comuna o estàndard, o per tal d'assegurar-ne el manteniment i l'ex
pansió (i, en el cas de societats dependents, per tal d'evitar els inte
ressos individuals negatius, §8.2.2). Cal dir que les persones adver
ses a la recuperació de l'ús social d'una llengua marginada social
ment tenen el risc d'intentar ocultar aquesta dualitat (com ara el cas
molt comú «lleng ües amb tot el suport dels aparells estatals versus
llengües que tenen en contra l'animadversió dels aparells estatals»r
per tal de dificultar la normalització social de la llengua subordina
da.

Realment, la normativa lingüística és, en els pobles sans i cohe
sionats, una qüestió supraindividual i ben regulada socialment. En
canvi, dins dels pobles fluixos i provincians, els interessos indivi
duals mesquins poden fer molt de mal. Per tal d'evitar que el benes
tar general se supedite a la conveniència d'uns pocs individus, la
regulació social d 'una normativa lingüística ha de procurar que els
agents bàsics dels canvis dins d'una normativa lingüística siguen
persones (bàsicament lingüistes, escrip tors i historiadors de la lite
ratura) que hagen demostrat al llarg d'anys constants que coneixen
bé la seua llengua, que han solucionat problemes de la normativa i
que han contribuït a l'expansió de l'ús social d'aquesta llengua
(§8. 2. 3).

Per una altra banda, l'acció d 'aquestes persones s'ha de subjectar

o com a mínim la igno rància i la ind iferència, la qual cosa facilica la perdurac ió de la

situació de margi nació social.
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a una sèrie de condic ions : que les propostes de modi ficació hagen
est at p recedi des pe r la real it zació d 'invest igacions, les quals ha n
d 'haver t ing ut en com pte tota la llengua pa rlada i la llengua del pas
sat, sob retot la d 'aquells períodes en què la llengua era més lliure i
m és esponerosa. De més a més, el benefici socia l del canvi ha de ser
superior a l'esforç social que comportarà l'assimilació del canvi; no
hi ha d 'haver perill de cisma social; etc. (§8 .2.4).

8.3. Unes notes sobre la història social de la normativa lingüística valen
ciana entre 1932 i l'actualitat
8. 3.1. El passat: quan els escriptors havien defer la [uncio de lingüistes

En el passa t, el fet que el valen cià fóra un a llengua expulsada de
les seue s pròpies universitat s, d ificultava extraordinàriament que hi
haguera ling üistes valencia ns. Qualsevol persona que t inga formació
en la teo ria lingüíst ica sap que, en el p rimer quart del seg le xx (i
enca ra fins a primeries de la dècada dels trenta), els valencians no
tenim realme nt lin güist es. Per exem pl e, si Carles Salvado r va escriu
re un bon grapa t d 'obres g rama tica ls, no era perquè fóra un lin güis
ra (que no ho era), sinó perq uè era un escrip to r preocupat pe r la lire
rarura valenciana, i veia, com a escriptor que era, que els lit erats
valencians , alfabet itzats en castellà i mo lt poc formars en valencià,
necessi taven obres que els orientaren eficaçment en el seu quefe r
literar i. Davant d 'aquesta necessi tat i dava nt de la impossi bi lita t de
satisfe r-la, Carles Salvador, patriòticament, va dedicar moltes hores
de la seua vida a intentar suplir la defi ciència que el valencianisme
no renia gramàtiques divulgado res de la normativ a q ue practicava la
literatura valenciana. l cal dir, en honor de l' escrip tor valentí, que
ho va fer tan bé, que la seua Gra màtica valenciana ja fa quasi mi g
seg le que està p ubli cant-se i venent-se."

Carles Salvador mateix ens va di r que no era un l ing üista:

..Jo no sóc un g ramàtic. Sóc. senzilLam enr , un mest re d 'escola que p repara les lli çons i les

ensen ya, les t ransrn ir ix amb el llengu atg e i la metodologi a q ue creu més eficient. N o sóc

un g ramàtic, com no sóc matem àtic , n i geòg raf, ni dibuixant . •• (Salvador, articl e en El
Camí , 10- 12- 19 3.2)

Vegeu Simbor (198 3: 114 ), d 'on he tr et les pa rau les anreriors de Salvador. En realir ar.T es

mat eixes N ormes Orrog ràfiques de Castell ó delaten que Llu ís Revesc, Lluís Full ana o

Carl es Salvador (o el San chis Guarner d 'aleshores --<jue enca ra dev ia ser estudiant . ja que

ten ia vint- i-un anys) no tenien una preparació fonèt ica elevad a. Veg eu per exemple l'anà

lisi de la regl a 13 qu e fa Sim bor ( 198 3 : 78) , sobre els fonem es pa lata ls. Tam bé ha t ract ar

aqu esta qü est ió Pitarch 0 98 5: 136-138), i Pérez Moragon 0 98 5: 147-1 48) ha compa

rat les N or mes amb el conti ng ut de l vocab ulari ortogràfic de Ca rles Salvado r.
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Al llarg dels anys 30, apareixen en escena els dos primers valen
cians que tenien una formació universitària i actual en la teoria lin
güística, Manuel Sanchis Guarner (nascut a València el 1911) i Josep
Giner i Marco (nascut l'any següent, també a València). Tanmateix, la
dictadura franquista va impedir que aquests lingüistes valencians tin
gueren un mestratge directe allà on l'haurien d'haver tingur: en la
Universitat de València. " Els franquistes i els seus hereus varen negar
fins a la mort el pa i la sal a un lingüista i un historiador tan compe
tent com Sanchis Guarner. Després d'estar en la presó (on va escriure
la gramàtica que es va publicar en 1950), va poder treballar en un ins
titut de Palma (com a professor d'alemany i de francés, 1943-1959)
gràcies al lingüista balear Francesc de Borja Moll . No li va ser possi
ble tornar a la seua estimada València fins a 1959, i encara per a
ensenyar en un institut com a professor de franc és (1959-1976). Com
a allò que era, com a lingüista valencià, no va poder treballar oficial
ment en la universitat fins a 1976 (informació que ampliarem quan
tractarem el present, §8.3.3), ja que el valencià ni tan sols existia
segons les lleis centralistes antivalencianes d'aleshores.

A través de la seua vida, Sanchis Guarner mirà d'anar suplint una
part de les deficiències que els valencians teníem en el coneixement
de nosaltres mateixos, i per això, després de l'etapa de joventut en què
es va dedicar a la gramàtica (sobretot a la fonètica), va tractar també
molts altres temes: des de la història lingüística i sociolingüística del
valencià fins a la Renaixença literària valenciana; des de temes d'et
nografia (com ara un llibre dedicat a les barraques valencianes) fins a
la literatura popular valenciana (com ara els llibres EfJpobles valencians
parlen els uns dels altres); des de la història (de la ciutat de València i
de l'època prejaumina) fins a la literatura i l'edició de textos populars
valencians (com ara de Josep Pascual Tirado, de Castelló, o d 'un
germà d'Azorín, de Monòver); etc. Realment, Sanchis Guarner, llui
tant contra les adversitats socials en què vivia el poble valencià, va
saber convertir-se en un valencià que tenia, a més d'un comportament
patriòtic exemplar, uns coneixements culturals enormes. 10

Com ha coment at Rosanna Canravella (199 2: 37 ), els lingüistes valencians actuals no

hauríem de set fills de Sanchis Guarner (com ho som), sinó néts. En efecte , la separació

de la univ ersitat qu e hagueren de patir Sanch is Guarner i G iner i Marco, ha dificultat

que hi haja lingüistes valencians nascut s entre 1930 i 1950 .

Sobre la vida i l'obra de Sanch is Guarner, pod eu consultar els deu art icles qu e encapça

len la Misce/·!ània Sanchis Guarn er, "P erfil biogràfic, bibliog ràfic, científic i humà de

Manuel Sanch is Guarner» (ps . 11-144 del pri mer volum), Un iversitat de València I

Publ icacions de l'Ab adia de Mont serrat, 1992.
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J osep G iner i Mar co va co l-labo ra r anònimament en moltes
e m preses valencianis tes (co m ara passam informació lèxica a Joan
Coromines per al DECLC) , i també va escriure pe r a la premsa molts
articles d ivulgat iu s de la no rma tiva valencia na . Per una al tra ban da,
Gi ne r ha sig ut un a person a decisiva en la for mació lingüística de
l' escr ip tor Enric Valor i del lexicògraf Francesc Ferrer Pasto r. En els
anys 40 i 50, G ermà Co lón i Domén ech (Caste lló de la P lana, 1928)
es va formar a Barcelon a , Lovaina i Z uric. D avant de la impossibili
tat de treball ar en la uni versitat va lencia na com a ling ü ist a valenc ià,
se 'n va ana r el 19 59 a Ja Universi ta t de Basil ea (Suïssa), on ha tre
ba lla t co m a roman ist a fins a la jubi lació. H a des p leg at un a activi
tat investigadora molt àmplia en dia lec rolog ia, lingü íst ica his tò rica,
eti mo log ia, lexicografia i edició crí tica de textos (ent re els quals des 
taquen El llibredel consolat demar i Els F/m deValència). En els ú lt ims
anys ha dedi cat una part de la seua activitat ex t rao rd inà ria a mostrar
l'altura cie ntífica dels q ui voldrien que no hi hagués cap relac ió lin 
g üíst ica ent re les Ill es Balears, Valèn cia i Caralunya.

Les cond icions socials ad ve rses, la d isp ersi ó geog ràfica i el fet que
els rres lin güistes que ten íem no es va ren dedicar, a part ir de 1960 ,
a orienrar els esc riprors pe r mi tjà de la co nfecció de gramàti q ues i
unes al tres obres di vulg at ives, la conju m inació d 'aq ues ts factors ti n
g ue ren co m a co nseq üè ncia q ue un altre escriptor, Enric Valor,
segui nt el camí de Ca rles Salvador, ha ja hagut de tornar a sup lir un a
de les func ions de ls lingüistes . En efec te, Valor ha publicat gramà
t iques, un llib re sobre la flexió ver ba l, un voca bulari i unes quanres
obres m és de di vu lgació de la no rma tiva ling ü ís t ica valenciana
(vegeu la b ib liog rafia) .

D ins d 'aquest repàs br eu , ca l esme nta r la tasca lex icogràfica que
ha desenvo lupat Fran cesc Ferr er Past or, que ha publicat el Diccionari
de la rima (am b la col-Iaboraci ó de J osep G iner , 1956), el Diccionari
general ( 198 5), d iccion ar is i vocabu laris esco lars, i més obres adreça
des al públic infa nti l.

8.3.2. Condicions en què s'ha desenvolupat la normativa
Les co ndicio ns soc ials de margi nalitat en què viv ia el va lenc ia

nisme durant la di ct adura espa nyo la del general Franco no afavorie n
gens el desenvolupament d e la nor mativa lingüística valenciana. En
efec te, u na llengua privad a de totes les fun cions soc ials públiques,
una llengua que és in exist ent segons les lleis de l'esta t , un a llengua
que no té ge ns de suport un iversitar i (ans al contrar i), una llengua
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així no pot actualitzar la seua normativa com convé que es faça, res
pectant les condicions que hem tractat en §8.2.4. En posarem un
exemple per veure-ho més bé.

Enric Valor, davant de la varietat de formes que hi ha en la con
jugació verbal del valencià col-loquial, va fer, partint de la informa
ció que dóna el DCVB, un llibre sobre la flexió verbal que convenia
seguir en el valencià normatiu, La flexió verbal(València, 1983)." Els
valencians li hem d'agrair molt aquest esforç tan valuós i tan pràc
tic. Ara bé, com a universitari que sóc, no puc deixar d'explicar un
problema. Certament, el treball de Valor és una manera legítima i
positiva d'evitar el caos en el valencià normatiu (que sempre va con
tra l'ús social culte de l'idioma). Tanmateix, darrere d 'aquest llibre
sobre la conjugació verbal hi ha una absència concreta, encara que ,
ben entés, aquest dèficit és una conseqüència de la situació de mar
ginació social en què es trobava el valencià. En efecte, l'ideal hauria
sigut que, cap a 1850 o 1900, hi haguera hagut lingüistes valuosos
que haguessen fet aquestes dues faenes: d'una banda, constatar com
ha evolucionat la conjugació verbal valenciana des de les formes
literàries del segle xv fins als parlars valencians actuals; i, de l'altra
banda, buscar quines són les causes que expliquen l'evolució o evo
lucions que hi ha hagut, ja que aquestes raons permetrien que
puguem triar amb més seguretat les formes de la normativa. Ara bé,
aquests estudis encara estan bàsicament per fer i, per tant, en aques
tes condicions, bé que és d'agrair que el valencià puga posseir un
paradigma complet d'un camp tan irregular com és la conjugació
verbal de les llengües romàniques.

Davant de la dificultat pràcticament insalvable d'actualitzar
d'una manera raonada, segura i regular la normativa lingüística
(seguint el camí que hem dit en §8.2.4), ha resultat que l'actualit
zació l'han feta bàsicament els escriptors, com en el cas de la conju
gació verbal.

Encara que l'au Ior no els esmenta, potser rarnbé hi influïren d'una manera o altra dos rre

balls previs: el de Josep Giner (publicar en 1933 amb el nom de Guillem Renal) i el de
Carles Salvador, no publicat. Pel que fa al de Salvador (comentar per Simbor -1983: 111
113), recordem que Valor va col-laborar amb Salvador en els cursos de valencià del Ral

Penat. De fel, Valor ens ha dir que va aprendre moll de IOlS dos, de Salvador i de Giner

(Serrano -1995: 102).
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8.3.3. El present esperançador de la normativa lingüística valenciana

L'absència de lingüistes valencians començà a desaparéixer quan

el valencianisme va anar estenent-se entre la societat valenciana

durant els anys 60 i 70, i sobretot quan el valencià va anar assentant

se en la universitat valenciana. Cal dir que Sanchis Guarner va ser

qui més va fer per la incorporació del valencià a la nostra universi

tar. En 1954, quan encara residia a Palma, va poder introduir cur

sos de llengua i literatura valencianes a la Facultat de Filosofia i

Lletres de València (d 'on eixiria la futura Facultat de Filologia), els

quals es varen prolongar fins a l'any acadèmic 1971-72 . Quan va

residir una altra vegada a València a partir de 1959, va augmentar

la seua vinculació a la Facultat de Filosofia i Lletres; en 1971 esde

vingué professor adjunt del Departament de llengua i literatura cas

tellanes, i en 1973 passà a ser agregat interí de llengua i literatura

franceses. Finalment, en gener de 1975 va ser nomenat agregat inte

rí de Lingüística Valenciana, i l'any següent n'esdevingué catedrà

tic. Vet ací que, a través d'una constància de més de vint anys,

Sanchis Guarner aconseguia badar la injustícia històrica d'ignorar el

valencià en la Facultat de Filosofia i Lletres de València.

Per una altra banda, un deixeble de Sanchis Guarner, Lluís

Alpera, va començar en 1971 a fer classes de valencià en el col-Iegi

universitari d'Alacant (que esdevindria al cap de poc la Universitat

d 'Alacant), i en 1975 es va crear una adjuntia de Lingüística

Valenciana."
Els valencians jóvens que havien arribat a formar-se una cons

ciència sobre la situació en què havia viscut i vivia el poble valencià,

en arribar a la universitat per tal de fer estudis de filologia, ja no

podien seguir ignorant tranquil -lament la llengua dels valencians, ja

no podien actuar com havien actuat anteriorment alguns (com ara

aquell lingüista, membre de l'Acadèmia de la llengua castellana,

que esmenta Sanchis -1972: 59). Concretament, n'hi havia que

podia estudiar qualsevol cosa de qualsevol llengua, sempre que no

fóra el valencià. La llengua del poble valencià només s'havia de tin

dre en compte per a dir que era un idioma diferent del de Mallorca

i Catalunya, i, fora d 'això, el valencià, senz illament, no existia (tal

com havien volgut tants règims espanyols).

Els universitaris valencians que moralment ja no podien prescin-

Sob re l'in ici de la int roducció del valencià en l'ensenyament (i específicament en la uni

versitat). pode u consultar Iborra ( 984), Pérez Monraner ( 984) i Cantavella (992).
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dir del valencià (nascuts sobretot a partir de 1950) varen estudiar en
diverses universitats (de València, de Barcelona, de Pamplona), i,
mentre es formaven en la teoria lingüística i en les tècniques filolò
giques, miraven d 'estudiar els treballs que s'havien fet sobre la nos
tra llengua, tant els d 'autors interns (els de Sanchis Guarner i els de
Moll, els de Badia i els de Veny, els de Par i els de Calveras, els de
Fabra i els d 'Alcover, etc .) com els d'autors estrangers (com ara
Schadel -de la Universitat de Halle- i Morel-Fatio -de la
Universitat de París-, o, ja ben entrat el segle xx, Russell-Gebbert
-de la Universitat d'Oxford- o Gulsoy -de la Universitat de
Toronto-, erc.),

Com a resultat d 'aquesta formació univers itària i de la restitució
del valencià a les universitats valencianes, apareixen professors uni
versitaris que tenen com a objectiu bàsic l'estudi d'aspectes socials o
estructurals del valencià: Antoni Ferrando i Emili Casanova
(Universitat de València), Joan J. Poosoda i Jordi Colamina
(Universitat d 'Alacant), Jaume Pérez Montaner (Universitat de
València) i Lluís Gimeno (Universitat de Castelló), Vicent Simbor
(Universitat de València) i Rafael Alemany (Universitat d'Alacant),
Vicent Salvador i Lluís Messeguer (Universitat de Castelló),
Rosanna Cantavella i Lluís B. Polanco (Universitat de València), i,
posteriorment, una quarantena més de lingüistes i historiadors de la
li teratura.

Per una altra banda, la necessitat d'elaborar llibres de text també
ha anat formant molts professionals, començant per Joan Poosoda i
Vicent Pitarch i seguint per molts altres. Finalment, també hem de
tindre en compte que la producció creixent en valencià demanava
correctors, entre els quals ha destacat Josep Lacreu, autor del Manual
d'ús de l'estàndard oral (990) i director de la Gramàtica valenciana
(1995) i del Diccionari valencià (995) (deutor, entre altres, del
Diccionari Gregal. Valencià-Castellà, Castellà-Valencià, 1987, de
Vicent Pascual).

Paral-Ielament a la formació de professors universitaris, també
han anat gestant-se dos plans d'estudi de llengua i de literatura (l'un
a València, i l'altre a Alacant), progressivament més profunds i més
amplis. La formació d 'ensenyants eficaços i d'investigadors compe
tents no es pot improvisar, com sap qualsevol professor universitari,
sinó que és el resultat de la formació d'un bon equip de pedagogs i
d 'investigadors. Finalment, pel que fa als estudiants, podem dir
que, en els nostres dies, cada any ixen llicenciats de les universitats
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de València i d 'Alacant un bon planter de futurs historiadors valen
cians de la literatura i lingüistes valen cians , de futurs ensen yants i
correctors, de futurs pr esentadors i locutors, de fut urs traductors i
dobladors, etc. Concretament , cada any ix cap a un cent enar de ll i
cenciats, cosa inimaginable fa due s dècades . Per una altra banda,
encara que la Universitat J aume I , de Castelló, només té lli cencia
tura en filologia anglesa, també disposa d 'un bon g rapa t de lingüis
tes valencians i d'historiadors de la literatura, que contribueixen a
formar lli cenciats sensibili tzats per la realit at ling üís tica i lit erària
del nostre país.

Pel que fa als p rofessors , pod em dir qu e, actualme nt , els histo
riadors valencians de la lit eratura i els lingüistes valencians comen
cen a ser una realitat sòlida , com demostren les tesis doctorals, les
publicacions (i la qualitat de les publicacions), els cursos de post
g rau , la interven ció en congressos i col-loquis internacionals, i la
preparació i realització de col-loquis científics.

No és cosa de donar ací llistes de dotzenes i dot zenes de títols i
d' autors sobre les qüestions esment ades, i n 'hi haurà p rou dient que
els historiadors valencians de la literatura i els lingüistes valencians
comencen a trobar-se al mate ix nivell que els de Barcelona, cosa sig
nificat iva de l'espenta del valencianisme, ja que Barcelona ha sigut
un a ciutat prou menys prov inciana que València i, per tant, ha sigut
més profunda (o local) i més oberta (o internacional) als corrents cul
turals europeus, tant els literar is com els lingüísti cs.

8.3.4. El futur previsible de la normativa lingüística valenciana
Davant del panorama lingüísti c valencià a què han arribat les

universitats valencianes, no és arriscat di r que, en el futur, els escrip
tors valencians ja no hauran de tornar a fer les funcions de Carles
Salvador i d 'Enric Valor : suplir la inexistència de lingüistes valen
cians (o pràcti cament la inexistència). Per una altra banda, el valen
cià ja es troba en cond icions científiques adequades per a acarar
m ínimanent bé un hipotètic canvi d 'algun aspecte de la normativa
lingüística valenciana. En efecte, la formac ió de lingüistes valen
cians en les un iversitats valencianes fa que ja siga possible el respec
te a les condicions que hem comentat en §8. 2.4.

De fet , la forma ció de l'Institut de Filologia Valen ciana repre
senta la institucion alització dels estudis literar is i lingüístics d 'in
vestigadors valencians. Aquest institut el va fund ar Sanchis Guarner
l'any 1978 (quan el valencià acabava de retornar a la Universitat de
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València) per afrontar tres obj ect ius: canalitzar la publicació de tre
ball s de recerca en llengua i en lit eratura; promoure l'en senyament
del valen cià; i em etre informes i dictàmens tècnics en matèria de
llengua, toponímia i ant roponímia. Després de la formació de la
Universitat d'Alacant ( 979), i davant de la formació pròxima de la
Universitat Jaume I, de Castelló , en 1987 hom va decidir transfor
mar l'institut en int eruniversit ari , de man era que esti guessen aple
gades totes les uni versit ats valen cianes que tenien estudis de filolo
g ia. Tanmateix, la Gen eralitat Valenciana no va apro var aqu esta
transformació fins a set anys després, en 1994.13

El futur de la normativa lingüísti ca valenciana és, certame nt,
molt atract iu , però necessita que el poder polític de la Generalitat
Valenciana actue correctament. Davant del pro cés de formació i de
maduració del s historiadors de la lit eratura i de lingüistes valen
cians, no cal dir que seria una burla al poble valencià, a la universi
tat i a allò qu e hi ha rep resentat en la universitat (el món del saber
seriós o raonat), qualsevol intent d 'institucionalització de la capaci
tat normativa lingüísr ica valenciana que marginara direct ament o
ind irectament l'Inst itut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Quan, després de tantes dècades d' exist ència precàr ia, el valencià
comença a tindre una vida uni versit ària estable i dign a, seria igno
miniós que el pod er polític valencià retrocedira trenta o quaranta
anys en la marginació social del valen cià, i gosara tr iar o introduir
persones que no han demostrat per mitjà d 'obres d 'invest igació o
d'obres literàr ies que tenen les condicions m ínimes per a ajudar al
desenvolupame nt rigorós i eficaç de la normat iva lingüísti ca valen
ciana. De fet , hi ha hagut algun membre de l'Acadèmia de Cultura
que ha publicat articles en la premsa sobre la normativa lingüíst ica
valen ciana, i la llengua que ha usat fa pensar que no domina ni l'or
tografia, ni la fonèti ca, ni la morfologia, ni la sintaxi del valencià, i
costa de creure que una persona així vulga intervindr é en la norma
tiva lingüística valenciana. No diré noms per tal d 'evitar situacions
desagradables, però amb el benenr és que l' inrer és del poble valencià
està per damunt de les actituds d 'unes certes persones i, per tant, si
arriba a ser convenient que els lingüistes valen cians fem anàlisis

II Un any més tard , el 27-12-1 995 ,la Universita t Politè cnica de València va demanar l'in

grés en l'In stitut Inrerun iversitari de Filolog ia Valenciana, encara que en aquesta univer
sitat no hi ha estudis de filologia . Els lectors que vulgu en t indre més informaci6 sobte
l'Institut Inrerun iversitari de Filologia Valenciana poden consultar Pitarch (1996: 139

167).
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públiques sobre quin coneixement del valen cià han dem ostrat unes
pe rsones determinades, caldrà fer-les.

A causa de les raons anter iors, és necessari esperar que, de la
matei xa manera que els partits polítics tenen l'obligació de respec
tar l'autonomi a del poder judic ial, també han de respectar el poder
de decisió dels investigadors valencians, els qu als es troben bàsica
ment representars en l'Institut Interuniversir ar i de Filologi a
Valenciana. En reali tat , el PSOE i el PP valencia ns han fet més d 'una
acció que va profundame nt en contra dels inte ressos lingüístics del
poble valencià (cosa que come ntarem en la secció següent), i, si en
feien més, seria una agressió molt gre u con tra la llengua pròp ia del
pobl e valen cià.

8.4. El poder polític davant de la normativa lingüística valenciana
8.4.1. L'actuaciódes de 1983 fins a 1995

L'any 1982 va ser histò ric pe r al poble valencià , ja que , després
de dos segles i mig ben llargs d 'abolici ó del Regn e de València per
la força de les armes (1707), els valencians tornàvem a existir legal
ment , tornàvem a ser un poble que té la Genera lita t com a manifes
tació de la seua sobirania i voluntat políti ca.

Ara bé, en aquesta recuperació històrica hi hagué unes quantes
om bres. Per exemple, una pe rsona mínimament imparcial no POt
deixa r de dir que el PSOE i el PP valencians no actuaren com el PP
i el PSOE de les Illes Balears, sinó que, cont ràriament, varen silen
ciar que a les Illes Balears i a Catalunya es parle n variants de la
mateixa llengua que parla el poble valencià. Podríem di r que aquest
ocultame nt és un menyspreu a la lingüística internacio nal, però ens
interessa mo lt més assenya lar q ue aquella actuació política és un atac
cont ra l'ús social del valenc ià per les raons que hem m irat d' expl icar
en el capítol ser é.

De més a més, el PP i el PSOE valencians, despr és de fer que , des
d' un cert punt de vista jurídic , el valencià no tinguera cap relació
amb els parlars de les Ill es Balears i de Catalunya (cosa que , cal di r
ho, enfro nta les lleis valenciane s amb la lingüíst ica internacional 
i amb l'Acadèmia de la llengua castellana- i, per ta nt, deixa mal
parada la legal itat valenciana davant de la ciència), després de rea
litz ar el PSOE i el PP valencia ns aquest acte tan poc afortunat , el
pa rtit po lític que ens ha gove rnat als valencians durant els anys hu i
tanta (és a dir, el PSOE), no ha fet res per tal que hi haguera una ins
ti tució que ti ng uera poder leg islat iu sobre aquella enti ta t ling üísr i-
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ca que acabaven de crear jurídicament.
Sembla obvi que, actuant així, els polítics valencians no sola

ment han intentat separar e! valencià dels parlars de les Illes Balears
i de Catalunya, sinó que, damunt, han deixat el valencià com una
llengua sense normativa legal i, per tant, qualsevol persona sense
escrúpols pot, en institucions públiques, escriure e! valencià ign o
rant tota la codificació lingüística que el valencianisme ha elaborat
en l'últim segle i mig, sobretot durant e! segle xx. Ara ha passat a
les Corts Valencianes, i abans ja havia passat en unes altres institu
cions públiques valencianes.

No cal dir que no hi ha cap oblit darrere de l'omissió tan extra
ordinària de deixar e! valencià sense una institució legisladora, com
comprovaran els lectors que consulten denúncies com les que han fet
el sociolingüista Vicent Pitarch o l'advocat Ernest Gonzàlez." En
realitat, hi ha hagut no pocs intents d' evitar qu e els polít ics valen
cians deixaren e! valencià a mercé de qu alsevol. Per exemple, el d ia
15-10-1983, quan s'estava discutint en les Corts Valencianes la Llei
d'Ús i Ensenyament de! Valencià, Antoni Ferrando va demanar que
s'hi reconeguera l'Institut de Filolog ia Valenciana com a institució
normativitzadora del valen cià. Però e! PSOE i e! PP s'est imaren més
deixar el valenc ià en la situació pràcticament d 'inexistència en què
l'han deixat , com a entitat jurídica inexistent. Com ja hem comen
tat , e! PSOE va tardar ni més ni menys qu e set anys a aprovar la
transfo rmació de l'Institut de Filologia Valenciana en int eruniversi
tari (1987-1994). Vet ací de quina manera comenta Pirarch l'abs èn
cia d'una institució legisladora de! valencià:

«Al si del mosaic lingü ístic que configura l'estat espanyol, l'au

tori tar competent en cada llengua hi és sancionada, bé per llei [ . . .] ,

o bé per decret . [ .. .] La situ ació, però, hi presenta una excepció cla

morosa, i oprobiosa, justament la del País Valencià, cas únic, dins el

conjunt administ rat iu espanyol, en què la llengua nacional resta des

proteg ida dels mecanismes elemental s reguladors que operen en

qualsevol indret civilitzat del nostre entorn sociocultural. Una tal

desprotecció, per descomptat , implica que la comuni tat caralanòfo

na del país reste abandonada a una mena de caos social, amb reper

cussions que, ara i adés, assoleixen tons de violència, sovint moral i,

fins i rot , física.» (Pitarch -1996: 90)

Vegeu les pàgines 61-62 i 85 de Pérez Moragon i Andreu (993).
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"J uscamenc aq uesca deficiència (d 'un a institució am b poder

lega l sobre la normar ivirzació del valenc ià} fig ura al capda m unt de

les parricu larir at s qu e ens d istancien de les resta de les socie rars civi

lit zades del nostr e enroco , de l'im med iat i del qu e no ho és tant . I si

és cerc - ral com ho sem bla- que un ral d èficit siga el produc te

acumulati u de desercions, de vacil -Jacions, de xanta tges i de com 

pli ciracs inconfessabl es, llavors hem de reconèixer que el p robl em a

de l'au roritar lingü ísti ca ha esdeving ur un aurènri c tab ú ent re nosal

tres.» (Pitarch -1 996 : 104)

Davant d 'aquesta situ ació into lerab le, e! d irecto r de l'Insrirur
Interu niversitari de Filolog ia Valenciana, Antoni Ferrando, es va
adreçar e! 1991 al president de les Corts Valencianes per cridar-li
l'atenció sobre l'absència d 'u na insti tució valenciana que estiguera
encarrega da de la normat ivit zació ling üística. Però la resposta va ser
el silenci. O pi t jor encara: la burla del poble valencià i l'intent d 'a
tra ure vots."

8. 4.2 . Una eixida beneficiosa per a tot el poble valencià
Davant d'aquesta negat iva persistent a dignificar legalm ent el

valenc ià, podem intuir com veuen el PP i el PSOE la llengua pròpia
de! pobl e valencià . En efecte , el fet de crear una ent ita t jurídica sepa
rada del balear i del cata là, i, per acabar-ho d 'arredonir , l'agreu jant
d 'afegi r-hi el silenci sobre quina insti tució havia de legi slar sobre
aquesta enti tat jurídica, opi ne que aquestes du es actuac ions són una
mostra de com s'han reduït els valors del poble valencià a una mer
caderia electoral vulgar i simple; una mostra de fins a quin punt la
presència ins uficie nt de valors ètics i l'excés d 'ambició per controlar
i assegura r-se e! poder po lí t ic, han rebaixat indignament la valen
cianirat al nivell de la compra de vots . De la mat eixa manera que no
hi ha cap pa rti t po lític que jugue amb la normat iva lingüísti ca del
castellà, hauríem d 'aconseg uir que el valencià deixe de ser una arma
electoral sub jecta als vaivens de les urnes, i que es torne allò que no
hauria d' haver deixat mai de ser: un símbol de tot e! poble valencià .

En aquestes condicions, de la mateixa manera que el PSOE té
l'h onor his tòric (amb els VOtS a favor del PP ) de ser el parti t que,
seg u int l' actuació decid ida del conse lle r Barceló ( 978), ha
come nçat a corregi r la injus tícia històrica de no deixar ent rar el

Podeu consultar les ps. 148-149 de Pita rch (1996) sob re una actua ci ó del PSOE (una
actu aci ó qu e, certam ent , no seria difícil ennegrir-la més).
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valencià en les mateixes escoles valencianes , ara podria ser al revés.
En efecte, el Partit Popular POt ser el partit polític que tinga l'ho
nor històric (amb els vots a favor del PSOE) de passar del tribalisme
g uerrer i salvatge davant de la legislació lingüísti ca sobre el valen
cià, a l' actuació civilitzada de mires àmplies (cap a tor el poble
valencià) i llargues (endinsant -se bona cosa en el futur del pobl e
valencià). Davant de les condicions i realitats qu e hem exposat en
§8.2.3 i §8 .3, el poder polític ~alencià no pot dubtar massa a l'hora
de decidir quina classe d 'inst itució valenciana, tenint competència
cient ífica en l'estudi del valencià, també ha de tindre 'n la com
petència legi slativa.

Si el Partit Popular ho desaprofita, serà una llàst ima per a aquest
partit po lític , i una desgràcia en la història del s valencians. En canvi,
si actua d 'un a manera inte lligent i civilitzada , podrem avançar cap
a model s socials superio rs. Concreta ment, actuant així faríem una
bon a passa per intent ar que la divisió «dreta / esquerra» no siga un
cisma d'odi social i d 'en frontament entre partits irreconciliable s que
de tant en tant donen espec tacles deplorables en els mitjans de
comunicació, sinó que, ben diversament, la discrep ància entre la
dreta i l'esquerra tindria un fons econòmic, social, cultu ral i lin
güíst ic valencià que seria comú i compart it per la dr eta i per l'es
querra, i, sobre aque st fons valencià comú, es debatrien, d 'una mane
ra raonada, argumentada i sobretot am b sinceritat, les divergències
polítiques.
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