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T .'ANY passat en féu seixanta de la signatura de les Nor
L mes de Castelló, un acord ortogràfic transcendental en
la història de lano1lllativítzacíó del valencià. Com és ben
sabut, les van subscriurepersonalítats ientítatsdel màxím
prestígíen la cultura de l'època, íestan tan relacíonades
amb aquesta ciutat --que fíns i tot els dóna nom~ pel
paper decisíuque hi tíngueren la Socíetat Castellonenca de
Cultura i díversoserudits i escriptors locals, o vínculatsa
les comarques valencianesseptentríonals, com ara Lluís
Revest iCorzo, Àngel Sanchez Gozalbo o Carles Salvador
i Gímeno,entre d'altres.

Les normes ortogràfíques rubrícades a Castelló de la
Planael·2l de desembre de11932, responíenalhora a una
necessítatía un canví de conjuntura hístòrica,però en defí
nítívanomés feíen que confí1lllar uns usos ja molt ben as
sentatsentre les edítoríals íelsescríptors valencíans més
sòlíds del moment.

En efecte, aquells usos podem trobar-los configurats, anys
abans de 1932, en la Bíblíoteca València (1916),creada pel
castellonenc Josep Ríbelles ComÚ1(1872-1951),en larevísta
Taula de Lletres Valencianes (1927-1930), en les obres pu
blícades per l'Edítorial Valencíana (1918), per l'Estel
(1928), o per la Socíetat Castellonenca de Cultura (fundada
el 1919),etc.
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Instrument pera la normalització

Les convencions ortogràfiques acordades el 1932, ja te
nien, doncs, uns quants anys de vigència, al País Valencià.
No podia ser d'una altra manera, atès que al capdavall re
presentaven l'acceptació, més o menys adaptada, amb
vaciFlacions i dubtes eventuals -molt sovintsimple fruitde
la poca formació lingüística d'autors ieditors~ de la nor
mativapostulada per l'Institut d'Estudis Catalans, publicada
el gener de 1913, i obra, en la major part, de Pompeu Fabra.
Caldrà recordar que Josep Ribelles Comín no dubtà a re
produir les normes de l'Institut al primer volum de la seua
Bibliografía de la lengua valenciana (1915), íntegrament i
amb alegria.

Lluís Revest i Corzo (T892-1963) afirmava en l'estudi
La llengua valenciana (Castelló de la Plana, T930) que
«l'únic sistema ortogràfic viable dels proposats fins ara són
les Normes de l'Institut», que ell proposava d'acceptar,bé
que introduint-hi modificacions quan les grafies recollides al
Diccionari ortogràfic,només representassen la pronúncia
barcelonina.

En bona mesura, doncs, l'acord de 1932 satisfeia una
necessitat sentida des de diversos cantons i que havia anat
sent resolta per cadascú, sense arribara un consens genera
litzat. Ara, també responia a una conjuntura històrica, que
feia més urgent que mai la conveniència del mateix •acord. El
fet de la normativització es produïa paraFlelament amb un
altre, potser més decisiu: el de la possibilitat d'iniciar un
procés tímid de normalització.

Amb la proclamació de la Segona República, el 1931,
havia començat a ser imaginable aconseguir l'oficialitat del
valencià. Així ho feien preveure les primeres accions a favor
de l'Estatut d' Autonomia per al País Valencià, i altres
símptomes. Per exemple, l'Ajuntament de València, sempre
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en mans delsblasquistes -i es un fet a retenir~ publicà
edictes i bans en valencià, o acompanyats amb el text cas
tellà, des del mateix 14 d'abril de 1931 fins als primers
mesos de la Guerra Civil (1936).

La normalització, finalment frustrada, era inimaginable
sense un gest unànime de coincidència en unes soles normes
ortogràfiques,despres de molts anys en què una certa anar
quia havia impedit1a plenaadopciódeles emanades de l'IEe.

La Declaració que precedia el text de les Normes de
1932, ho deia explícitament:

.. .la llengua pròpia és la més alta manifestació de la per
sonalitat d'un poble i ( ...) aquells pobles que han recobrat
la seua consciència com a tals no sols s'entreguen a l'ús del
seu propi parlar, sinó que aspiren a la seua màxima depu
ració com a fenomen cultural i com aprova que volen
tomar a ser ells mateixos.

Ara bé, quan el poble valencià començava a «sentir la
dignitat de la llengua pròpia», era necessari remoure alguns
obstacles. Un d'ells, deien els signants del 1932, «potser el
més gran, radica en la manca d'unitat ortogràfica».

Aquesta funciód 'instrument per a la normalització en l'ús
del valencià, 1'ha continuada tenint l'acord de Castelló fins
ara mateix.

Protagonistes de l'acord

Les veus favorables a la unificació de criteris venien
d'anys enrere, però és ben probable que, sense les pos
sibilitats que semblava obrir la República, el fet material
de l'acord s'hagués retardat més encara, o no s'hagués
produït mai.
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Com s'ha dit reiteradament, malgrat que la Declaració
fou subscrita per una selecció abundant de personalitats de
la vida cultural i política, uns pocs van tenir la màxima
responsabilitat en l'èxit de la iniciativa. Així ho van Te~

conèixer en articles coetanis Teodor Llorente i Falcó,di~

rector de Las Provincias i Enric Soler j Godes, els quals
anomenaven explícitament AdolfPizcueta, Salvador Guinot,
Lluís Revest, Emili Gómez Nadal, Gaetà Huguet, Salvador
Carreres j Zacarés, Joaquim Reig i Àngel Sanchez Gozalbo,
com a personalitats més directament implicades en la con
secució de l'acord. Entre les institucions, les que van jugar
més obertament a favor foren la Societat Castellonenca de
Cultura, el Centre de Cultura Valenciana, ielsetmanari El
Camf.Gentdiversa, com ho eren molts altres dels fumants.
Enqualsevolcas,convérecordar.que les bases ortogràfiques
foren obra, quasi exclusivament, de Lluís Revest iCorzo,
mentre que el Vocabulari ortogràfic publicat tot seguit per
l'Estel i que reunia la Declaració i les Normes, estigué a
càrrec de Carles Salvador i Gimeno.

Els mateixos protagonistes tenien plena consciència de
cornera de delicat el moment. La Castellonenca, quedes de
bon començamentempravales·normes de l'Institut d'Estudis
Catalans, va discutir la nova proposta i la va acceptar per tal
de facilitar les coses als qui, des de les cOmarques centrals i
meridionals del país, havien d'enfrontar-se amb un panorama
ambiental menys clarificat, raonable i lògic.

Repercussió de les Normes

A partir d'això es va obrir un període d'aprofundiment i
de millora, que els signants ja preveien i que deixa:venen
mans de les autoritats filològiques ide la «novella generació
d'estudiosos». Les peripècies de la República, la guerra iel

14



franquisme encara van complicar aquell desenvolupament,
més del que en 1932 era previsible.

Malgrat això, l'èxit de l'acord de 1932 va ser totaL Amb
aquella normativa van aparèixer totes les publicacions
periòdiques durant la Segona República: Avant, El Camí,
Acció, La Republica de les Lletres, Timó, lescol·laboracions
en valencià a Nueva Cultura, etc. També la utilitzaren les
edicions fetes durant la guerra per l'Institut d'Estudis Va
lencians (1937), laCoHecció «L'Espiga», i les editorials
nascudes després del conflicte: Torre, Sicània, Lletres Va
lencianes, les publicacions de Lo Rat-Penat ode la Societat
Castellonenca de Cultura i, ja més modernament, totes les
nombroses editorials valencianes nascudes fa trenta anys,
llevat d'uns pocs casos de secessionisme lingüístic que,els
darrers anys, s'han manifestat en contra de les Normes de
1932 tot proposant sistemes ortogràfics contradictoris i
successius,cap dels quals no ha tingut un suport social ni
intel-1ectual mínim.

D'una altra banda, en aquests sis decennis, complint les
previsions manifestades en les mateixes normes, escriptors i
gramàtics hi han fet algunes modificacions oportunes, tot
confirmant la validesa general dels criteris adoptats llavors.

Aquesta tasca científica és la que ha permès, havent-se
instaurat el règim autonòmic, amb la promulgació de
l'Estatut i la creació de la Generalitat Valenciana, que aquesta
institució haja pogut dur endavant unapo1ítica de normalit
zació lingüística, basada en el text estatutari i, subsidiària~

ment, en la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià i altres
normes de rang inferior. Aquesta política, que ha tingut un
ressò especial en l'àmbit docent, s'ha fetenqua1sevolcas
reconeixent com a pròpies les Normes de Castelló, en coin
cidència amb la posició mantinguda per lêsautoritats filolò~

giques universitàries.
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Un fet.a recordar

Semblà doncs ben oportú, que lacommemoraciód'aquest
aniversari fóra objecte d'una celebració especial, i també
molt just que la iniciativa partira de la Universitat Jaume I,
que ostenta alhora la màxima representació científica en les
comarques castellonenques i un declarat compromís amb la
llengua pròpia.

Amb aquesta finalitat, i per decisió del rector, Francesc
Michavila, la Direcció Tècnica de Política Lingüística plan
tejà la programació· d'una sèried 'activitats entorn de les
Normes de Castelló. El projecte fou aprovat per l'Equip de
Govern de la Universitat, en la sessió del dia 16 de març.

Per la mateixa filosofia de la iniciativa, resultava obvi
que es tractava de convertir la Universitat en capdavantera de
la commemoració,peròestenent-ne el protagonisme a altres
institucions del nostre país, ja que en defInitiva el benefIciari
de l'acord de 1932 és tot el poble valencià.

Activitats delseixantêaniversari

A partird 'aquella decisió,es va crear el Patronat de
l'aniversari, encapçalat pel president de la Generalítat Va
lenciana' JoanLerma,i del qual van formar part les perso~

nalitats següents: AudreuLópez, conseller de Cultura, Edu
cació i Ciència; Jesús Huguet,directorgeneraldePolítica
Lingüística; Autonio Tirado, president del Consell Social de
la Universitat Jaume I; José Luis Gimeno, alcalde de Caste
lló de la Plana; Francesc Solsona, presid~nt de la Diputació
de Castelló; Germà Colón i Domènech, catedràtic de Filo
logia Romànica de la Universitat de Basilea; Josep Sanchez
Adell, president de la Societat Castellonenca de Cultura; Joan
Fuster, president de la Fundació Gaetà Huguet; Vicent Pi-
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tarchj Almela, membre de la Secció Filològica de l'IEC;
Rafael Alemany i Ferrer, cap del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat d'Alacant, i Antoni Ferrando i
Francés,capdel Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de València. Un dels membres, el professor
J. Fuster, va morirel 21 de juny, després d'haver acceptat de
participaren les jomades commemoratives.

Paral·lelamentes va crear una comissió de suporti difu
sió, constituïda per una vintena d'institucions culturals de
Castelló i les seues comarques i una oficina tècnica, formada
per tot el personal de la Direcció Tècnica dePo1ítica Lin
güística.

El 19 de maig passat es va anunciar el projecte decom~

memoració i la composició del Patronat. Les activitats que
darien finalment concretades en les següents:

a) Un concert a càrrec de la coral iel grup de música de
la Universitat Jaume r, l'11 de desembre, amb peces de
compositors valencians o cantades en valencià.

b) Una exposició històrica inaugurada el l¡de desembre
i oberta fins al 12de gener, a les dues sales de la Casa
Abadia, cedides per la Fundació Caixa Castelló. L'exposició
tenia quatre centres d'interès: 1) una visió sobreles diverses
propostes (o la simple anarquia ortogràfica) en les publica
cions valencianes, abans del 1932; 2) la SocietatCastello
nenca de Cultura, com a exemple de treball rigorós i
d'acceptació, des dels seus inicis, d'una ortografia unitària; 3)
el fet mateix de l'acord materialitzat en les Nonnes de Cas
telló i la seua repercussió immediata; 4) projecció de les
Nonnesde Castelló a partir dels anys trenta: acceptació per
organismes oficials, ús per institucions privades, etc.

En la preparació de l'exposició treballaren Eugeni Díaz
Manteca, Ferran Olucha -tots dos de La Castellonen
ca- i els membres de la Universitat Jaume r, Xavier
Campos -especialista en fotografia històrica~,el pintor
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Amat HeUés ----del Gabinet de Comunicació----, Josep
Maria ChordàiBartomeu Prior, sota la direcció de Fran"
cesc Pérez i Moragón.

c) Unes Jornades sobre Normes i Normalització Lin"
güística, els dies 17, 18 j 19 de desembre de 1992, al
Campus de la carretera de Borriol. Constaren de tres con
ferències i de diverses taules redones i seminaris. La primera
conferència, que inaugurà les Jornades, el ma.teixdia 17,
estigué a càrrec de Germà Colón i tenia com a títol «Els
meus mestres».. La segona, .elmateix dia, la pronuncià el
sociòleg Rafael L. Ninyoles,que s'ocupà de la situ<:i.ció
lingüística actual al País Valencià i les seues perspectives
iIl1IIlediates, lHgada amb les de l'eix sÒcio-econÒmic euro
peu al qual pertany el nostre territori. L 'endemà,es féu la
tercera, en què el lingüista Vicent Pitarch .tractà sobre el
futur de la llengua i la necessitat de revisar el discurs lin
güístic clàssic.

En les taules redones prengueren part professors icate
dràtics. de diverses universitatseinstitucions,com.ara Joan
Solà (Barcelona), Lluís Gimeno (Jaume I), Lluís Meseguer
(Jaume I), Antoni Ferrando (València), Jordi Colomina
(Alacant), Ariadna Puiggené (TERMCAT), Josep Gifreu
(Pompeu Fabra de Barcelona), Dominic Keown (Liverpool)
i Antoni Mollà.

d) La Universitat volia que els actes en commemoració
de les Normes de Castelló foren també un homenatge a la
institució que les féu possible, la Societat Castellonenca de
Cultura. A més de dedicar-li un Uocdepreferènciaen
l'exposició histÒrica, durant l'acte inaugural de les Jornades,
el rector Uiuràal president de l'entitat una placa amb un text
al·lusiu. EneLmateixsentit, ia proposta del directOr tècnic de
Política Lingüística de la Universitat Jaume I, la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència, publicà un Uibredel director
del Centre de Documentaci6de la Universitat Jaume I,
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Vicent Falomir, titulat Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura. Índex general (1920-1991). Ellibrefou presen
tata Castelló de la Plana, pel conseller de Cultura, l' 11 de
gener de 1993.

e) A més, durant uns mesos, la Universitat va propiciar
que els tres diaris de CastellópublicarencoJ.Iaboracions de
diversos especialistes, amb temes al voltant de les Normes de
Castelló. Són les recollides en aquest volum.

j) 'Arran de la presentació d'aquestainiciativa,es va pu~

blicar,amb la coJ.Iaboració de la Diputació, un tríptic i un
cartell. Després se 'n va publicar un altre, amb el programa
dels actes de desembre i la fitxa d'inscripció sobre les Jor~

nades. Amb motiu de l'exposició s'edità un full de mà iun
cartell.

Totes aquestes activitats se sufragaren entre la Generali~

tat i la Universitat Jaume I, amb lacoFlaboracióde la resta
d'institucions compromeses amb la celebració -la Diputa
ció de Castelló, l'Ajuntament de Ja ciutat i la Fundació Caixa
Castelló, a més de la ja esmentada Societat Castellonenca de
Cultura.

Aquesta edició

En aquest volum, imprès generosament per la Diputació
de Castelló j gràcies a la intervenció personal del seupresi
dent, senyor Francesc Solsona i Garbí, recollim tots elsarti
cIes publicats entorn de les Normes a Mediterraneo, Caste
llón Diaria i Levante-El Mercantil Valenciano, per .iniciati
va de la Universitat Jaume 1. Hem posat com a epíleg el que
vaescriureelre.ctor de la Universitat i,enapèndix i com un
hOmenatge més, ens ha semblat oportú de reproduir també el
pròleg -anònim- que Joan Fuster va escriure el 1981 per
a l'edició facsímil, feta J'any següent, del fullet editat per
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l'Ajuntament de València el 1933, amb el text de les bases
ortogràfiques ara commemorades;

A través d 'aquests articles s 'haaconseguit,creiem, una
valoració de les Normes des de molts punts de vista, traçats
per la diversitat d'Òptiques que presten als autors ia les au
tores les seues especialitzacions professionals, distintes i
valuoses, així COm la varietat deIes seues opcions ideolÒgi
ques. Si de cas, un factor sí que uneix tots els noms que ací
apareixen: un profund interès pel futur de la nostra llengua.
Aquest era, al capdavall, el que també unia els signants de les
Normes, fa seixanta anys ja.

FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN

Director tècnic de Política Lingüística
Universitat Jaume I
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LES NORMES I LA TRADICIÓ DE LA
LLENGUA

Germà Colón Domènech *

F A BÉ la Universitat Jaume Idecommemorar la signatu
•• ra l'any 1932 de les Normes de CasteUó,ara que tantes
commemoracions es celebren. La nostracíutat, gràcies a la
posició capdavantera en I'àmbit de la cultura, va tenir el
privilegi de reunir un important esp1etde literats i estudiosos,
el mêsescollit de tot el País Valencià, que per damunt de
gusts i preferències personals, i fent prova de seny, arribà a
un acord sobre codificació de la l1engua. Recorde les perso
nalitats delP. Lluís FuUana, Lluís Revest o Àngel Sànchez
Gozalbo,el1trealtres.

Avui, ell evocar-ho i pensant en la situació present, no
deixe d'experimentar un cert desfici. Perquè calen aquests
acords? Si tot fóra normal, això seria una cosa evident. La
Real Academia Españ.ola, .perexemple, va modificar les
disposicions ortogràfiques i prosòdiques l'any 1959 i ningú
no en parla; hom s'hi sotmet sense mirar enrere.. Nosaltres
no, nosaltres seguim discutint bizantinament.

Fa temps que vaig observar que la grafia normativaês
molt senzilla per un· valencià (-es dels plurals femenins, -r
final etimològica, distinció de lesàtollesa, D,e), mentre que
presenta problemes per qualsevol locutor d'altres indretsde1
domini català, sigaprillcipatí o balear.

* Professor de la Uníversita.tde Basilea
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M'he. lliurat ara a un curiós i gratificantexperirnent:arnb
les Normes a la mà, segons les va publicar el Butlletí de la
Societat Castellonenca de Cultura, he llegit diversos frag
ments de texts valencians antics: Furs de Jaume I i de Pere el
Cerimoniós, Poesies d'Ausiàs March, el Tirant lo Blanch,el
Cm10i.xà de Roís de Corella i la Vida de Santa Magdalena en
cobles. M'he entretingut en observar els punts que poden
ésserconf1ictius: sobretot el de les grafies de les consonants
palatals. Prefèrènciesde -t.x- i -tg- ode -ch- i -g-? Realrnent
les solucions adoptades per aquells prohòmens valencians
responen al geni de la llengua, sense cap mena de dubte. No
vull cansar el lector arnbuna tirallonga de grafies. Rornem
creurà si dic que -tx- i -ch~,per la prepalatal africada sorda
(cor-responen.t al castellà -ch- de muchacho), estadística
ment són quasi equivalents, però en alguns térmens corn
despatxar, tatxar mostren una preferència per la solucióarnb
la -tx- sobre -ch- Gen els Furs la permanència va des de texts
de 1261 a 1547; després no ho he pogutconsiderar). El hol
drò -tx- és més antic. Ri ha gent qui, per dur la contrària i
crear divisions, propugna la -ch-;aleshores no s'adona que el
grafema en qüestió és de procedència francesa i que d'aquí el
van pendre els castellans... La grafia -g- en casos com fetge
quasi .lloes .toba mai.

La qüestió de les fmals sordes éssiIIlplement de fidelitat
etiIIlològica:escrivim verd i no *vert(com apareix sovinten
docomentsantics i com fan els francesos) perquè en llatí deia
VIRIDEM, mentre que la justificació del mot cert Ci no *cerd) es
troba en CERTOM. Si hi ha alguna dificultat, la solució ens la
dóna el femení verda i certa. Tota ortografia és una con~

venció i comporta unes regles a les quals s'ha d'ésser fidel.
L'única cosa que no espot decidir,arnbaquests materials

antics al davant, és l'accentuació gràfica, perquè l'accent
diacrític és una invenció relativarnent moderna i solarnent la
premsa veneciana d'AIdo Manuziocomençà, a la fi del se~

gle XV, a utilitzar aquest procediment, sobretot per evitar
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con1usionsd'homònims. En una llengua .hispànica, ien la
nostra particularment, els diacrítics sónfonamentals ja que la
posició desíl·laba tònica té relevància fonològica: en líquida,
liquida, liquidà, el sentit canvia segons que el motel mot és
esdrúixol, greu o agut. Alguns, sense cap justificació, han
pretès a València recentment suprimir l'accentuació gràfica:
Castelló esdevé Castellocom qualsevol topònim italià! No~
saltres des del bres de les Normes, Castelló de la Plana, no
volem caure en aquest desgavell iens mantenim dins l'esperit
d'obertura, de concòrdia i de lucidesa d'aquells valencians
U·lustres d'ara fa seixanta anys. Llur exemple és també un
lligam amb les altres contrades germanes.

9~5~92, Levante
IO~5~92, Meditemíneo
1O~5~92, Castellón Diario
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LES NORMES DE CASTELLÓ EN EL
PROCÉS DE NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA

Jesús Huguet *

L.'ORTOGRAFIA d'una llengua sempre té un component
molt convencional. Les paraules poden escriure's

de moltes maneres, ide fet s 'han escrit .de forma ben
diversaa1 llarg de la història. En valencià ien totes les
llengües. Però l'estabilització ortogràfica és imprescindible
per tal de poder fer de la llengua una eina fàcil iade~

quada a les necessitats de la societat moderna.
El valencià, després d'un llarg període en què deixà

d'utilitzar-se en els àmbits formals, tornà a recuperar vigor i
a ser usat pels nostres escriptors al principi de segle. Evi
dentment,amb una ortografia molt vaciHant. Davant l'ab
sència d'un referent consolidat, cada autor, seguint les seues
pròpies inclinacions -cultistes o populistes, modernitzado
res o arcaïtzants- feia servir la llengua caprit)(osament.
Tota llengua requereix un procés de maduració.. Jel primer
pas, fonamental, d'aquest procés, en la nostra llengua, van
"er les Normes de Castelló, el seixanta aniversari de les
quals es commemora ara, per una iniciativa de la Univer~

sitat Jaume 1.
El 1932, els escriptors lliés compromesos amb 1'úsdel

valencià, plenament conscients de la necessitat social de

*Director general de Política Lingüístíca
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superar el caos existent, es van aplegar a Castelló amb la
voluntat d'unificar criteris ortogràfics. Fou unactedignifi
cant i honrós de tots els inteHectualsque hi participaren.
Superant vel·leïtats personals, van ser capaços de sacrificar
les seues pròpies posicions per a arribar consensuadamenta
unes solucions unitàries. Cal esmentar, en aquest sentit, el
pare Fullana, primer firmant de les Normes de Castelló
que, renunciant als seus propis criteris, expressats en di
verses gramàtiques i treballs lingüístics, va acceptar les
tesis generals.

Aquest fou el punt d'arrancada. La codificació orto·
gràfica és essencial --un requisit previ--en qualsevol
procés de normalització lingüística. I després de 1932,amb
el parèntesi imposat de la postguerra, s'ha anat consolidant
definitivament aquell pacte lingüístic: els escriptors, les
editorials, les universitats, l'administració, els mitjans de
comunicació, el conjunt de la societat valenciana haassu
mit plenament, sense imposicions de cap mena, aquell
principi d'acord ortogfàficquerepresenten les Normes de
Castelló. Val a dir que les Veus discrepants que encara
perduren a penes representen més. La veritat,crua i nua, és
que més del 95 per cent dels papers que es publiquen ac
tualmenten valencià es fan seguint les Normes de Castelló.
Hi ha,encara,certament, molta carcassa sorollosa que hi
brama encontra. Però aquesta gent, tomant a constatar la
realitat --que parla per ella mateixa ben clara--, no es
criuenen valencià. Quan escriuen, ho fan en altres llen
gües. l hi tenen tot el dret, naturalment. No seré jo qui
reprotxe res a ningú pel Jetd'uti1itzar la llengua que estime
més oportuna.

Afortunadament, aquesta és una cota de llibertat que
hem aconseguit, i sembla que de manera irreversible. Però
el que no vull estar-mede dir és que l'actitud permanent
mentrevulsiva d'aquells sectors que no utilitzen mai el
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valencià només pot interpretar~secomuna estratègia de
desestàbilització. raixò, cal dir-ho, és inacceptable.

Les normes ortogràfiques són susceptibles de mocli:ficar
se. És clar que sí. Del valencià, del castellà o de l'idioma
que siga. Però si és el cas, s'ha de fera través de les vies
adequades. Que són, cal dir-ho obertament, lesacadèmi
ques. No té sentit induir a plantejaments atomitzats de les
normes lingüístiques, fent quecadascú,individuàlment, faça
servir la llengua com bonament vulga. El valor d'una
norma està justament en la seua acceptació pel conjunt de
la societat.

I,aracomara,cal propiciar la plena consolidació de les
normes existents. Perquè només així espot estirnular l'ús
de la llengua. Més enllà dels cercles que mantenen una
actitud de ferma adhesió a la llengua, la majoria de la
població necessita saber que el que ha d'aprendre té un
valor de futur. El fet que estiguen dubtant sobre si l'any
que ve tocarà la moda de suprirnirelsaccents,oqualsevol
altra extravagància ortogràfica, introdueix un factor d'in
certesa que actua desmotivant la població interessada a
aprendre la llengua.

D'altra banda, la generació d'un fonsculturalirnportant,
que taque la població forana se senta reàlmentiinteressada
per assimilar una altra llengua distinta de la pròpia, per
l'enriquiment personal que això els puga proporcionar,
també requereix una estabilitat. UÍlacultura menuda com la
nostra no es pot permetre de balafiar cap recurs existent.
rcal reconéixer que,amb totes les lirnitacionsquees vul
guen, hem anat creant un corpus bibliogràfic mésquees~
timable. Cada vegada hi ha.més autors que engrandeixen,
amb les seues aportacions, la nostra cultura. l ells són els
qui donen contingut a la llengua: els qui en marquen real
ment els contoms i la fisonomia.

28



Les Normes de Castelló foren un pas decisiu pera
crear.undima d'estabilitat lingüística. El nostre deute •amb
les persones i entitats que les feren possíbles nomes se
saldarà amb el compromís d'aprofitar la seua proposta amb
l'objectiu prioritari d'estendre l'us social de la llengua.

17-5-92, Meditemíneo
17-5-92, Castellón Diario
20-5-92, Levante
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L'ESPERIT DE LES NORMES DE
CASTELLÓ

ArcadiGarcia iSanz *

L• A COMMEMORACIÓ dels 60 anys de l'aprovació de les Nor
mes Ortogràfiques de 1932 és un motiu, no solament

per al record d'aqueUaaprovació, sinó, sobretot, per refermar
l 'esperit que les va presidir i queha estat assumit per la ge
neracióactual, d'una manera general.

El fet d'haver estat el meu pare, Honori GarCia, un dels
signatarisd'aqueUes Normes, em va proporcionar, sense cap
mèrit meu, el privilegi d'una informació de primera mà so
breel seu esperit i la seua motivació. l aquesta informació va
estar ampliada després per urtaltre signatari de les Normes,
Lluís Revest,amb qui, després de la mort del rneupare, l'any
1953, en vaig tenir converses llargues més d'una vegada.

Abans de les Normes, la situació lingüística al nostre país
era més aviat pintoresca: per una banda, hi havia els cultis
tes, que escrivien amb el model ortogràfic i estilístic dels
clàssics del segle xv, i per una altra, hi havia els populistes,
que escrivien amb tendència dialectal i localista que, de ve
gades, els feia ininteJ.1igibles fora del terme del seu poble.

Es tractava d'obtenir un model ortogràfic,equidistant
entre ambdues tendències, que fes possible un ús general
de la nostra llengua, tant en la literatura culta corn en la

*Historiadordeldretva1enciài professor emèrit deia Universitat Jaume l
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literatura popular, i que pugués circular per tot l'ambit
lingüístic català sense dificultat d'intel·ligènciani limita
cions temàtiques.

Ací aCastellóaíxò era una aspiració general entre la gent
de lletres, i aquesta unanimitat fou,segurament,el motiu
principal que determinà el lloc d'aprovació de les Nannes.

L'aspiració castellonenca de 1932 va estar més bàsica
ment una aspiració sociolingüística, que no pas una aspiració
científica.

I és explicable que fos així, perquè molts dels signataris
de les Normes no eren lingüistes --el meu pare, perexem
ple- i no pretenien altra.cosa •que una nonnalitzacióescri~

ta en la llengua que parlaven, per tal de poder-lausar d'una
manera ordinària, tant en1'expressió científica i 1iteràriacom
en la popular.

Mirades les Nannes amb la perspectiva actual, bé podem
dir que el seu esperit va aconseguir la finalitat que es pro
posava, perquè actualment la nostra llengua té una clara
connotació culta, cosa que no tenia l'any 1932. L'ús popular,
en canvi, que aleshores era el preferit, en la llengua escrita
actual ha cedit aquella hegemonia dialectal.

És evident que Castelló -i no solament la ciutat- té una
part important en la gestació de l'esperit que va motivar les
Nonnes, i per tant, en 1'honor que suposa el resultat positiu
de la seua acceptació. I això cal dir~ho, si mésllO,per fer
patent la nostra dignitat inteHectual i fer justícia a la dels
nostres majors.

El fet que Castelló faça seu l'esperit de les Normes, no és
altra cosa que mostra de fidelitat a la seua tradiciócuItural
més próxima, que és.unatradició de concòrdia, de llibertat i
d'amor a la cultura pròpia, la qua1 en allò que té de més ca
racterístic, és comuna a totes les terres on la gent s'entén en
la nostra llengua, tant sipar1ade temes científics, com si
parla de temescoHoquials.
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Això tan senzill va estar l 'esperit d'aquelles Normes iel
seu resultat l'ha demostrat l'experiència.

En realitat, les grans idees, gairebé sempre són senzilles.

24-5-92, Castellón Diario
26-5-92, Meditemíneo
26-5-92, Levante
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LLUÍS REVEST I CARLES SALVADOR,
REDACTORS DE LES NORMES DE

CASTELLÓ

Lluís Gimeno Betí *

l CELEBREM enguanyelseixantéaniversari de la signatura
•• .de les anomenades«Normesde Castelló» o Bases
d'Unificació pera la reglamentació ortogràfica de la llen~

gua. Aquest esdeveniment va ser la culminació d'Un pro~

cés pel qual s'arribava al consens ortogràfic i s'acabava,
així, amb el desgavell ortogràfic multisecular. La Societat
Castellonenca de Cultura hi va tenir un paper de primera
mà, en aquest procés, per tal com des de l'inici de la
publicació del seu Boletínels .fundadorsde la Societat van
emprar, decididament, les normes ortogràfiques que havia
proposat Pompeu Fabra i que l'Institut d'Estudis Catalans
sancionà l'any 1913. Els castellonencs podem felicitar~nos

pel fet que fos la nostra ciutat que va acollir aquell fet
històric de gran transcendència,però nohemd 'adormir~

nos~hi.És veritat que la reglamentació ortogràfica ha as~

solit,desde llavors, un grau d'implantació total dins el
conjunt dels escriptors, dels ensenyants i dels estudiosos de
l'idioma, fet que ha estat inqüestionable fins fa molt poc
temps, però no podem tancar els ulls al fet que aquesta
reglamentació s'intente avui qüestionar, o millor dit, poli~

titzar.

* Professor de la Universitat Jaume I
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Pel que faa la norrnativitzaciódelcodi lingüístic, l'idio
ma es vertebra sobre l'alternativacomposicional, i això és
molt important per tal com té en compte diversos dialectes
que, en grau variable i segons els sectors lingüístics,
s'integren en el model de llengua estàndard. L'ortografia,
basada en la gramàtica històrica, ha fet possible un estàndard
fonètic diasistemàtic, no identificat amb cap dialecte concret
(a l'inrevés del que passa en francés, per ex.), i així, una
paraula com donar pot llegir-se [domír-domí-duna], segons
els dialectes i d'acord amb unes nonnesde lectUra pròpies de
cada dialecte.

2. D 'entre els personatges clau que van intervenir en
aquell procés, jo en destacaria dos: Lluís Revest i Corzo
(València, 1892-Castelló de la Plana, 1963) i Carles Salva
dor Gimeno (València, 1983~Benimaclet, 1955). Tots dos
molt vinculats a la ciutat de Castelló de la Plana van saber,
cadascun des del seu angle, dotar la llenguad'e1ements de
reflexió .importants i alhora van desplegar uns esforçosco
munsperquè el procés d'unificació ortogràfica es portara a
capdurantaquella època. Revest representava, ditd 'una
manera probablement massa simplista, l'aspecte «científic»
de l'aportació. Era arxiver, professor, bibliotecari, membre
fundador de la Societat Castellonenca de Cultura (1919),
coUaboradorassidu del seu Boletín, llicenciat en Història,
coneixia perfectament el català, el castellà i l'italià, llegia i
escrivia el francés, llegia l'anglés i l'alemany i, a més, el grec
clàssic, el llatí i 1'hebreu. Tenia un bon coneixement dels
treballs sobre lingüística del seu temps i amb aquest bagat
ge s 'enfrontà a la situació ortogràfica valenciana tot afInnant
que «l'únic sistema ortogràfic viable dels proposats fins ara
són les Normes de l'Institut d'Estudis Catalans». Per tant,
calia partir d'aquest sistema per «vestir» els sons de la parla
valenciana. L'obra de Lluís Revest va ser d'una importància
enorme, si tenim en compte aquell moment ple de

34



vacihlacions. Ell va saber guiar correctament les aspiracions
norrnativitzadoresdelsescriptors valencians, sobretot perquè
partia d'una posició més assossegada i erudita, i també per
què la seua proposta es basava en estudis gramaticalsante
riors i que ell va saber adaptar al cas valencià. Home de gran
erudició sabia conjuminar-la amb una gran humilitat, tret a
destacar en el seu caràcter,així com també una pregona re
ligiositat de catòlic conscient.

3. Encanvi,elcas de Carles Salvador és diferent. Per .una
banda, va dedicar la seua vida a l'ensenyament -pràctica
menta Benassal, fet que el va dura mantenir estretes rela
cionsdecol·laboració i amistat amb elsintehlectuals caste
llonencs de l'època. Aquella dedicació es va manifestar no
sols en la seua esfera estrictament professional, sinó també en
un .esforç tenacíssim per restaurar els drets i la bona pràcti
ca de la nostra llengua. Seguidor de l 'obra empresa per
P. Fabra a Catalunya, va treballar intensament per introduir
la al País Valencià. Va mostrar un criteri lúcid sobre allò que
eren veritables peculiaritats de la parla valenciana, distingint
los del que no eren sinó barbarismes i corrupcions vulgars. A
ell es deu, principalment, l'admissió per part dels escriptors
valencians de les norrnesortogràfiques, no sense haver de
persuadir, amb temps i paciència, petits nuclis locals aferrats
a ortografies arbitràries, fortament influïdes per l'oficialitat
del castellà o per la imitació poc discriminada d'exemples
arcaics. Per una altra banda, fouunexcel·lent literat. i poeta,
així com també gramàtic. La seua producció com a escriptor
és bastant extensa. Entre les obres de caràcter gramatical a
destacar cal citar la seua Gramàtica Valenciana, obra cIau
per al coneixement de la nostra gramàtica normativa i quasi
única durant molts anys en la qual hem aprés molts valen-.
cians les primeres lliçons de la nostra norma escrita. Durant
els anys que va fer de mestre a Benassal, va estar molt vin
culat a la Societat Castellonenca de Cultura, institució privada
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cultural d'una solidesa i d'un prestigiirnportantíssirns,no tan

sols per a la nostra ciutat, sinó per a tot el conjunt del País

Valencià i fins i tot més enllà. Un dels mèrits més notables

d'aquesta Societat ha estat la projecció de Castelló de la

Plana cap al conjunt del País Valencià, superant d'una ma

nera defmitiva el cantonalisme local que es patia des del se

gleanterior.

31-5-92, Meditemíneo

31-5-92, Castellón Diario
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¿LLENGUA DEL TOT UNITÀRIA?

Joan Solà *

.

.. A··.. NJYSenrere, el mestre o el libre que ens il·lustravensobre
fi la nostra normativa lingüística no es descuidaven mai
d'insistir que havia estat feta d'una manera «supradialectal»,
és adir ~nsaclarien-respectant i posant~hi la contribu~

cióde tots els (grans) dialectes. La nostra .fe iel nostre en~

tusiasrne patriòticss'hoernpassaven i quedàvem tranquils.
Els exemples que s'exhibien, que exhibíem, eren molt clars:
en ortografia, els plurals i les formes verbals en ~es i ~en, en
lloc de ~as i ~an (campanes, guanyen); manteniment de les
finals ~r i ,t (anar, avant) i de la distinció entre b i v (biga,
cavall, haver, portava); etc.; en rnorfologia,admissióde
dobles o triples formes com meva i meua, porto, porte i port;
en lèxic, dobles lexernescom rabosa i guineu. Etc., etc.

Un dia ensopegàvem amb algun text que semblava fer
trontollar aquella creença: els homes de L'Avenç havien
deixat ben clar que la moderna llengua de cultura s 'havia
d'estructurar al voltant del dialecte de Barcelona, el més
important en aquell moment des de qualsevol punt de vista,
demogràfic, econòmic, cultural o polític. I, d'altra banda,
l'artífex de la reforma repetia ara i adés que els valencians i
els mallorquins havien de vetllar per la reforma i la integri-

* Catedràtic de la Universitat de Barcelona
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tat de les seves parles respectives,consíderacíó que amb bona
fe sumàvem ales virtuts de l'obra, però que fàcílment podía
teníraquesta altra lectura: ¿ergo aquestes parles no havíen
estat integrades en elgruíx de la reforma?

Els exemples d'aquí damunt són ben certs, i tothom ha de
reconèíxer que són fruitd 'una sàvíacomprensíóde la glo
balítat de la llengua í de les seves lleís díacròníques, síncrò
níques i díalectals. L'absurda íafemssada lluítaquehí havía
a Barcelona a fínals del segle XIX entre elspartídarís del
plural casas íels partidarís de cases era una boíra que
s'esvaïa amb una bufada:escrívintcases quedava tothom
satísfet:els lleídatans i els valencíans, que pronuncíaven
«cases», i els barceloníns, que pronuncíavenexactament
íguals les paraules mare i casa (l'una amb e i l'altra amb a),
í per tant els feía exactament igualcasi7squecases.Però
aquest fet no ímpedíapasque molts altres fenòmensdíalec
tals, fins í tot importants, no haguessín estat presos en con
síderacíó: per exemple, la dístíncíóentre periodiste (masculí)
í periodista (femení), entre portava (prímera persona) i
portave (tercera),entre«s'haconstruït molts písos» (algú els
ha construït) i «s'han ensorrat molts písos» (níngú no n'és
responsable). l,en lèxic, aquests últímsanys molts investí
gadors, sobretot valencíans, handenuncíat unagranquantí
tat de buítsen el nostre díccíonarí normatíu. ¿Què passa,
doncs?

El místerí, míg aparent míg real, ha estat acladt pelpra
fessor valencíà Lluís B. Polanco. Al començament, Fabra
tenía bastant clar un ídeal de normatiVa força unítadsta, i al
voltant del díalecte central, com hem dít. En definítíva,
aquesta és la tendèncía i la realítat de les grans llengües de
cultura. Peròaíxò només era possíblesíal nostre terrítorí
língüístíc hí havía una forta conscíèncíade comunítat,al
menys língüístíca í cultural, pera míllor polítíca i tot. Ara bé:
aquest ideal noexístía aleshores, ¿i quí gosada dírque exís-
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teix avui? El problema, doncs, no era, no és, de «lingüística»
pura, sinó prou més subtil: prou més «humà». Ens agradi o
no, sembla que la nostra diguem-ne comunitat ha d'acceptar
una nonnativa menys fèrriament unitària que la d'alguna altra
llengua de cultura. Aquesta és 1'opinió general i la pràctica
de tots aquests anys, des d'abans de les memorablesnonnes
deCastelló,e160è aniversari de1esqualsse celebraara,per
iniciativa de la Universitat Jaume 1. Ijo, francament, no veig
que això ens hagi fet, ens faci,cap mena de mal.

6-6-92,A1editerraneo
7-6-92, Castellón Diario
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IMPORTANCIA D'UNA NORMATIVA
GRAMATICAL COMUNA A

TOT EL nOMINI LINGüíSTIC

Antoni M. Badia i Margant *

T OTES les llengües -i, per tant, també la catalana- s'han
...anat procurant, en el decurs de la seva història, un sis

tema ortogràfic uniforme. Es tracta d'un procés lent, però
constant, en el qual confluïen diversos elements culturals, que
unes vegades originaven hàbits escrits més o menys difosos
(amb efectes damunt més d'una llengua), altres vegades ja
més particulars i,en ocasions,exc1usius de cada llengua.
Entre abundoses mostres que en podríem adduir,ara
n'assenyalarem tres: 1) les indiscutibles bases etimològiques
(és natural que pare s'escrivís amb la mateixa Pdel llatí
PATER), 2) els resultats coincidents de l'evolució fonètica (el
grupconsonànticPT delllatísEPTEM havia esdevingut td'una
manera molt general, i no era menys natural que la gent es
crivís set), i 3) el pes d'una tradició en determinadessolu
cions gràfiques (la palatal a què s'havia arribat a partir del
grup llatí de N+¡ s'expressava per mitjà de ny,com en
vinya, a diferència d'altres indrets, on s'usaven els signes nh,
ñ, gn). Aquests tres exemples (pare, set, vinya) ens fan veure
diferents criteris pera estabi1ítzar uns signes que, en cor
respondre amb una certa fixesa a sons de la llengua, ja pre
nunciaven més o menys toscament un sistema ortogràfic.

*Catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona
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Tanmateix, sempre quedaven divergències i vacil-lacions
sobre la manera de representar determinats sons, justament
els més delicats per raons etimològiques,evolutives otradi~

cionals.
En contrast amb les altres llengües de cultura (que a partir

del segle XVIII començaren de disposar de sistemes orto
gràfics, establerts per institucions acadèmiques o per consens
entorn d'una realitat cultural tàcitament acceptada per to~

thom), la llengua catalana arribà al tombant del 1900 sense
disposar encara d'una ortografia estable. No n'haig de re
cordar les causes, prou conegudes. Com que la maduresa de
lacol·lectivitat no corresponia a l'endarreriment del seu
mitjà d'expressió escrita, la gent culta tenia consciència del
decalatge existent i les polèmiques sovintejaven entre els més
neguitosos. S 'hi afegia una altra valoració, que feia créixer la
impaciència general: si és cert que tothom estava convençut
que, com a exponent del tarannà d'un poble, l'ortografia era
menys important que la literatura, per exemple, no és menys
cert que tothom s'adonava del caràcter previ i indispensable
d'un sistema escrit susceptible de vehicular aquesta literatu
ra. Per acabar-hod'adobar, saltava a la vista unaaltrapecu
liaritat d'aquesta cosa prèvia i indispensable: es tractava de
quelcom convencional. És adir: que sovint caldria optar entre
una solució A i una solució B (totes dues solucions essent
possibles i viables), i que això, tant com de raons científiques,
havia de dependre de qui tingués a la mà de decidir-ho. l això
complicava la qüestió.

Els fets són coneguts: recollint més 1'esperit que les pro
postes del I Congrés Internacional de la Lengua Catalana
(1906), l'Institut d'Estudis Catalans publicà les Normes Or
togràfiques (1913). Aquestes, tècnicament ben resoltes, ha
vien estat pensades perquè s'hi pogués expressar qualsevol
text redactat de cap a cap del nostre domini lingüístic: de
Salses a Guardamar, i de Fraga a Maó, ia l'Alguer i tot
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(prescindint, com fa qualsevol altre sistema ortogràfic, dels
localismes massa reduïts i dels vulgarismes més extrems). La
nova ortografia era agosarada, per tal que contenia novetats
que sorprenien. Tanmateix, s'imposà per lògica i per con
gruència i també perquè la gent desitjava que s'acabessin les
dissensions i que pogués ésser canalitzada la poderosa em
branzidaculturalque ja es feia sentir per tot arreu. El casés
que d'avui a demà la nova ortografia es generalitzà a unrit~
me i amb una eficàcia insospitats: la premsa, els editors i les
persones cultes l 'abraçaren de grat i amb fervor (no sense
algunes excepcions que,però, no pesaren i s'esvaïren sense
trigar). Aquesta adhesió popular ha estat sempre objecte
d'admiració. En efecte: l'Institut d'Estudis Catalans no podia
recórrer a cap mitjà coercitiu pera assegurar l'aplicació de les
normes; tot al més, es podia esperar que, .tractant-se d'una
institució creada i ma.ntingudaaleshoresal si de la Diputació
de Barcelona, seria ací on pogués arrossegar adeptes. Però,
què passaria fora d'aquest àmbit tan limitat? I no:
l'observança de l'ortografia de 1913 fou immediata a tot
Catalunya i s'expandí ben aviat al País Valencià,a les Illes
Balears i a la Catalunya del Nord, de manera que en pocs
anys s'havia convertit en allò que n'era l'objectiu: el mitjà
universal únic pera l'escriptura de la Uenguacomuna a totel
territori.

Encara que, de fet, aquesta ortografia ja es feia servira les
publicacions que apareixien a les terres valencianes, semblà
convenient de sancionar-la d'una manera formal. Com no
hem de beneir avui aquella decisió clarividentl Així,elses
criptors i els erudits valencians, reunits a Castelló de la Pla
na un dia de desembre de 1932, signaren solemnement
l'adhesió a la preceptiva que pràcticament tothom ja feia
servir (amb unes mínimes adaptacions a la modalitat valen
ciana, que el mateix Institut ja s 'havia avançat a reconéixer
dels primers moments ençà). L'adopció d'una ortografia
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única per a tot el territori ones parla la mateixa llengua era
itnportant per diverses raons.

I) Perquè, en el terreny objectiu, és una de les proves
tnéspalmàries de la unitat de la llengua total. 2) Perquè,
atés que es tracta d'un sistema convencional,corrobora,ara
pel costat subjectiu, la voluntat unitària dels que s'hi adhe
reixen. 3) Perquè,comqualsevol altraconvenci6, també
l'ortografia conté una elevada dosi d'abstracci6, que fàcil"
tnentesdevé un símbol .en l'ensenyament ien l'exercici de
l'escriptura. 4) Perquè malament podríem anar pel m6nes
crivint amb discrepàncies ortogràfiques una llengua que tant
els entesos com els profans consideren que és una sola i
mateixa llengua, sobretot si era clar que aquelles discre
pàncies només obeïen les ganes d'amagar una realitatevi
dent. 5) Perquè, si cada cosa té el seu nom, l'ús unificat de
la mateixa llengua ha de favorejar que pertot arreu se la
conegui i se la mencioni per mitjà d'nnsol nom (el nom

..amb què és coneguda intemaciona1tnent pels especialistes).
Això no vol dir que no siguin dignes de respecte les seves
denominacions populars tradicionals d'acord amb certs in
drets geogràfics del domini, ni que, per tant, les talsdeno
minacions no s'hi puguin empraren determinats nivells i
situacions. Tanmateix, i per a evitar equívocs, convé que les
autoritats competents de tot el domini lingüístics 'apressin a
declarar que amb diferents nomencla.turesdesignem la ma
teixa i única llengua de tots. 6) Perquè, si l'úsd'unaorto
grafia unificada subratlla òbviament la unitat de la llengua
dels que la tenen com a pròpia, també permet que dins el
seu àmbit geogràfic s'afirmin les comunitats històriques
centenàries que, després de tot, constitueixen el domini
lingüístic total. Altrament dit: el conreu d'una mateixa
llengua és compatible amb les opcions dels pobles que s 'hi
expressen en els camps que ja cauen forade la realitat
idiomàtica.
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Les raOns que feien important la signatura de les Normes
de Castelló no s'acaben amb les sis que hem esmentat. Fà
cilmenten podríem afegir de noves. Ben mirat, però, amb les
sis adduïdes tothom es pot fer càrrec que l'esdeveniment ho
fou mo1t,d'important. I si ja ho fou aleshores, els seus efectes
i les sevesconsequèncíescontinuen revestint avui la màxima
importàncía. Per això és just que tots plegats ens en recordem
iens esforcem perquè la seva aplicació sigui vaIenta,segu
ra j eficaç. D 'aquesta aplicació depenen moltes coses.

14-6-92, Levante
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L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ A LES
NOSTRES ESCOLES

Manuel Miró *

D•• ..URANT.el present curs escolar 1991-92, 5.800 alumnes
de la província de Castelló i més de 35.000 al llarg de

tot el País Valencià han estat escolaritzats en programes
d'ensenyament en valencià en l'actual EGB.

Aquestes xifres, si bé no s 'han de considerar suficients, sí
que són un clar ref1exde la valoració creixent que en la so
cietatadquireix la nostra Uenguacom a vehicle de cultura i
com a instrument vàlid per a l'adquisició del coneixement.

L 'augment de la consciència lingüísticacol·lectiva
s'evidencia en la distribució de l'alumnat per nivells. A la
província de Castelló (i les dades són un exemple del que
s'esdevé arreu del País Valencià) sols 100 alumnes estan
cursant vuitè d'EGB en valencià, mentre que ja 1.000 xiquets
i xiquetes de 4 anys rebenensenyarnent en la llengua del
nostre país.

Els pares i les mares veuen com .a «normal» el fet que
els seus fills estudien en valencià. Però, a més .a més, si
fins ara els pares que optaven per escolaritzar en valencià
els seus fills eren bàsicament de parla valenciana, estem
assistint en aquests moments a un fort increment de pares
de parla castellana, o que han emprat el castellà com a

* Mestre d'EGB
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llengua de relació amb els seus fills que es decideixen per
un ensenyament en valencià sota la modalitat de programes
d'immersió.

Aquesta irrupció de la llengua a l'escola com a mitjà
d'aprenentatge ha estat possible, entre altres raons,per
I 'existència d'un procés de normativització que, al País
Valencià,es tanca amb I 'acceptaciógenera1itzada de les
Normes del 32 a Castelló. Qualsevol llengua ha de tenir
una normativa acceptada per tots els usuaris per poder ser
emprada coma vehic1ede cultura i per poder entrar, per
tant, als centres d'ensenyament. Per això, tot ataca la
normativa existent constitueix un atac frontal a l'ense~

nyament en valencià.
Enguany, quan fa 60 anys que es signaren a la nostra

ciutat les Normes del 32, voldríem destacar la tasca de dos
signants:Car1es Salvador i Enric Soler i Godes, mestres
ambdós, que exerciren el seu magisteri a escoles dels nostres
pobles. Cadascú simbolitza un aspecte diferent del procêsde
recuperaci6de la.nostra llengua.

Carles Salvador, que va exercir de mestre a Benassal, serà
recordat sobretot coma difusor de la normativa lingüística,
a través de la seua gramàtica i dels cursos percorrespon~

dència que organitzava des de Lo Rat Penat, abans que
aquesta institució renegara dels seus orígens.

Enric Soler i Godes serà sempre recordatpelsensenyants
com el mestre que ha dedicat tota la seva vida a l'escola va~

lenciana. Introductor de les idees pedagògiques de Freinet,
ensenyà als xiquets i xiquetes de SantJoan de Moró en la seua
llengua i encara ara el podem veureassistinta les Escoles
d'Estiu, als aplecs d'escoles valencianes, a la festa per la
llengua del Pinar i a tots els llocs on es reuneixenpares, mes~
tres i xiquets preocupats per larecuperació de lanostra cultura.

Les Normes de Castelló han estat un dels pilars on des~

cansa la nostra recuperaci6cultural i lingüística. L'escola
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valenciana n'és un altre, que sens dubte està jugant un paper
dignificador i normalitzador. Ja sabem que no són els únics
factors, però com en qualsevol obra, «tota pedra fa paret».

13-6-92, Meditemíneo
14"6-92, Castellón Diario
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LA MODALITAT ESTÀNDARD DE LA
LLENGUA

AinaMoll*

L•• .ES Normes de Castelló i l'aplicació al Diccionari Ca
talà-Valencià-Balear de l'Ortografia mallorquina

segons les Normes de l'Institut, de Francesc de BoJja Moll,
fan de l'any 1932 --c-queés també el de la publicació del
Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu
Fabra~ una fita històrica de primer ordre pera la llengua
i la cultura que ens són comunes. Fabra havia elaborat una
normativa vàlida per a tot el territori de la llengua catalana,
prenent en consideració les seves diferents modalitats (re
cordem que l'ortografia de la a i la e àtones reflecteix
precisament la pronúncia valenciana), però perquè pogués
arribara ser l'instrumentd'jdentificació col·lectiva ide
projecció dins el món que tota la llengua de cultura és per
als seus parlants, calia que fos acceptada i aplicada a tot el
territori.

¿Vol dir això que tenim, de 1932 ençà, un estàndard
comú? Evidentment, no. En tenlmel fonament, ja que no
hi ha estàndard possible sense normativa comuna, però una
normativa que sols coneix i aplica una petita minoria que
hi ha tingut accés al marge del sistema educacional i dels

* Coordinadora de la Campanya de Normalització Lingüística de les Illes
Balears
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usos públics, no pot esdevenírestàndard,esa dír,aquell
model de llengua que tots els parlants reconeíxencom a
propí, que el fan seu per mítjà de I'aprenentatge escolar i
que fanservíramb naturalítat 'sempreque la sítuacíóco
munícatíva ho demana. L'estàndard és fruítde maduració
lenta, a traves degeneracíons que víuen amb normalitat en
la seva llengua pròpía.

Ara be, les Normes de Castelló í els altres fetscabdaIs
de 1932 ens donaren l'embríó de l 'estàndard, que per
desenvolupar-se sols necessitava teníracces durable al
conjunt de lacomunítat lingüístíca. La guerra civí1 i el
franquísmeque la seguí li barraren aquest accés, però
l'embrió va creíxeraI sí de les minoriesconscíencíades que
s'havíen fet seu el model. Aíxí, quan la Constítucíó de
1978, reconeíxentel caràcterplurí1íngüe i plurícultural
d'Espanya, va obrírelcamíals Estatuts d'Autonomia per
proclamar l'oficíaIítatde 1esllengües no castellanes díns els
seus terrítorispropís, CataIunya, el País VaIencíà í les Illes
Balears dísposaven d'un contíngent ímportant d'escriptors,
d'ensenyants, de periodistes, de coneíxedors del llenguatge
jurídíc í admínístratíu, etc., que feien possíble que el nou
marc legal tínguês unaaplicacíóefectíva.

La Generalítat Valenciana, la de Catalunya íel Govern
Balear han adoptat, naturalment, la normatíva comuna,de
manera que a hores d'ara tením un llenguatge admínístratíu
força umfícat, una termínologiacíentífícadífosapel TERM
CAT amb partícípacíó de totes les Uníversítats, i uns curri
cula escolars homologats, de manera que els infants de les tres
Comunítatsaprenena l'escola els mateíxos models de llen
gua, es famílíaritzenamb les obresd'autors de totes les con
trades í aprenen a dístíngírel típus de llenguatge que convea
cada sítuacíó. D'altra banda, la ràdío i la televísíó -gràcíes
als esforços, no sempre reeíxíts nísempre prou valorats, dels
professíonaIs dels mítjans decomumcací~ famílíaritzen els
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ciutadans de cada Comunitat amb uns models de llengua
parlada respectuosos de la normativa ide les principals par
ticularitatsde cada modalitat geogràfica.

Així tenim oberts tots els camins ~Administració,en

senyament i mitjans de comunicaci6--que menen a la con
solidacióde l'estàndard d'una llengua moderna. Ara cal su
primir la «duana» entre els diferents territoris, per mitjà d'uns
Acords Culturals entre la Generalitat Valenciana, la de Ca
talunya i el Govern Balear, que vagi més enllà de
I 'homologació de títols i altres acords parcials aconseguits
fins ara i garanteixi, a mésd'unespaicomunicatiucomu, la
coresporisabilització de les tres Comunitats en tot allò que
afecta la llengua i la seva difusió interior i exterior.

La ponència del Segon Congrés Intetnacionalde la
Llengua Catalana (elaborada per diputats dels tres Parlaments
i aprovada per aclamació) proposa per a aquest Acord, que
s'establiria segons el sistema que preveu la Constitució,el
model del Tractat d'Unió de la Llengua Neerlandesa, i els
Parlaments de Catalunya ide les Illes han reclamat més
d'una vegada la seva aplicació. Si hoaconseguim,elsactuals
problemes d'identitat aniran desapareixent, la manipulació
política entorpidora de la normalització perdrà la seva efi
càcia i la unitat i la riquesa de la llengua catalana seran as
sumides amb naturalitat per tots els seus parlants, tal com
succeeix amb totes les llengües de cultura.

20-6-92, Meditemíneo
21-6-92, Castellón Diario

50



LA NORMA I LA NORMALITZACIÓ

Antoni Mollà *

A RA va i resulta que la superació del conflicte lingiiístic
rt.del País Valencià rau en el fet de (des)pactar allò que
s'havia pactat a Castelló el 1932. Seixanta anys aprenent a
dir fUm i ara resultarà que s'havia de dir pi1·Ucula. ¿El
poder? Com sempre: de l'embolic, a traure'nprofit.

El parany de la proposta rau a situar la conflictivitat en
l'esfera de l'essència lingüística pàtria. Contràriament,el
conflicte depén senzillament de l'ús o abandó lingüístic més
prosaic i qUotidià. O dit d'una manera més solemne:
l'acceptació social de la norma depénde la normalització i
node fantasies falsament eclèctiques.

Efectivament, la consolidació de la norma és la con
seqüència més directa i immediata de l'extensió social de
l'idioma. Es tracta, per tant,d 'un problema de consentiment
social -que diria millor Chomsky-, amb implicacions
polítiques de primera magnitud: d'un procés d'interacció
lingüística a gran escala en què s'hand'interrelacionar dife
rents àmbits i usos, cornara l'escolar, l'administratiu, el
comercial, l'industrial i el dels mitjans de comunicació. Per
descomptat, més influirà qui més auditori aconseguirà. En
definitiva, la construcció social de la idea de norma rauen

* Assessor lingüístic de Canal 9
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l'estructuració d'una xarxa comunicativa que retroalimente
recíprocament tots els àmbits implicats. Correlativament, la
disposíció d'aquesta xarxadepén,en primer lloc, de l'.ús de
l 'idioma en els grans mítjans de comunicació -delsaudio
visuals, fonamentalment.

En aquest context, la funció més immediata dels mitjans
de comunícació valencians, des del punt de vista sociolin
güístic, continua sent la identificació ~la demostració so
cial~queel valencià és una llengua útil í,eventualment
necessària: que és una llengua adequada per a transmetre
continguts de tota mena, en qualsevol circumstància i amb
qualsevol grau de formalitat. En fi, que és una llenguaajus
tadaalconcurspopulista d'orientació saínetístíca, apropiada
per a la informació, més o menys objectiva, sobre la guerra
de Croàcia, idònia per ia la retransmissió d'una final de la
Copa d'Europa de futbol i que, per descomptat, és l'idioma
matem, propi, famílíar, usual, instrumental j .únic .de Hum
prey Bogart i Lauren Bacall.

Els mítjansdecomunicació de massa tenen,en con~

seqüència, la paella pel mànec. Més que méssi pensem en la
nova dimensió internacional de lapo1ítíca lingüística. La
transnacionalització informativa, juntament amb les noves
tècniques de difusió, deixen sense sentit les polítiques lin
güístiques basades en l'escurçament de la llengua i lacam~
panyitis més o menysautopropagandística. La ràdio i la te
levisióentren fins a la cuina de cada llar en una determina
da llengua i hi perpetuen unes determinades mentalitats í
ideologies.

Enconclusíó: ens trobem davant d'un dilema històric que
podíem etiquetar amb la consigna fusteriana de l'Ara o mai.
El mateix Fuster ens .confínna la hipòtesi: «L'.única possibi
litatseriarescatar l'utillatge audiovisual per al català. Trobe
que és un pas a donar, abans i tot que recuperar l'escola o la
Universitat, o la tipografia».
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Per tant, la valencianització total dels mitjans de comu
nicació -dels públics,en primer l1oc~ sembla el pacte
lingüístic més productiu. La resta és bufar en caldo gelat.

24-6-92, Levante
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FRAGMENTS D'UNA CARTA INÈDITA DE
JOAN FUSTER

Josep Palomero*

D·• ••••. ESPRÉSde dues dècades, commocionat pel traspàs recent
de Joan Fuster, recorde que fa aproximadament una

vintena d'anys, els aleshores joves valencians aprenents
d'escriptor mancàvem d'escenari, de la més minsa informa~

ció referencial ide qualsevol altra noció o consciència de
J

formar part d'una cadena evolutiva lògica que havia arrancat,
segles enllà, més O menys de les barbes del mateix Ramon
Llull. Els traumàtics trencaments.aquè havia·estat sotmesa la
societat contemporàniahavien manllevat aquest missatge als
escolars i estudiants sensibilitzats envers la literatura ales~

hores anomenada autòctona, la qual era una espècie d'ílla
verge que alguns consideràvem ingènuament despoblada i
pràcticament privada de rastres de civilitzacions precedents.

Ocorria,però,que aquells autors de versos adolescents
mancàvem gairebé de tots els rudiments propis de l'ofici. En
cas de posseir un condiment substantiu, aquestadobdifícil~
ment podia ser avaluat coma indicatiu estrictament literari,
perquè l'actitud poèticad'aquells joves que érem nosaltres no
ultrapassava l'àmbit de l'estricta voluntat espiritual. En
l'ànim d'aquells atrevits estudiants valencians covava també,

* Cap d'Activitats Culturals de la Direcció Territorial de Cultura j

Educació de Castelló
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però, la fe dels incrèduls. A tal fi, requeríem urgentment
arribara tocar la vestimenta del sant, custodiar-ne les relí
quies,escoltar la veu de l'oracle amb les oïdes pròpies. Per
això.mateixérem capaços de múltiples aventures només
qignesdels iqevots més vehements. No ens ho pens~vemdues

vegades, doncs,perso1-licitar una tassa de café a la saleta de
rebre de cal'autor de La llengua dels valencians, llibreque
coneixíem en l'edició de «La UDitat»de 1972 i que el volíem
dedIcat de la mà del mestre, o per enviar-li còpia feta amb
paper carbó dels primers versos nadius a l'autor de Nosaltres
èls valencians, afi de certificar, Baudelaires d'aiguamoll, si
havíem il1iciatel definitiu accés al Pamàs pel camí correcte.

Joan Fuster, malgrat la reverencial distància d'anys i de
saviesa .que~l separava de nosaltres, sempre .accedia mise
ricordiosament a contestar de pròpia mà les cartes plenes de
faltes .que aquells adolescents agosarats de tant en tant li di
rigíem. Pel que a mi respecta, quan li vaig prendre confiança,
em vaig atrevir ¡l acompanyar els meus versos pairals amb un
llibret de poesia en castellà que havia publicata Barcelona
l'any anterior. Sense més comentaris, transcric literalment la
resposta que l'autord'Escritper al silenci datava a Sueca el
dia de Corpus de 1973, dinou anys abans del dia exacte de
la seua dissortada mort, perquè s'escau magníficament amb
el pretext que els responsables de la Universitat Jaume l
m'han suggerit com a ref1exiócommemorativa del seixanté
aniversari de les Normes del 32, entorn al tema llengua i

de l'us col·loquialalliterari. Heus ací algun dels pa
rà!~raJFs en què, a propòsit d'aquest motiu, m'alliçonava

gairebé vint anys:

He llegit els teus versos castellans i els teus versos catalans.
De moment, ai! , m'agraden més els castellans. Quanta la
llengua, és clar. Però no oblides que la poesia -diga el que
diga la crítica de moda-sempre és una operació sobre
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l'idioma: extremar, degradar o magnificar eIs «mots de la
tribu», que deia el Mallarmé de la merda. A tu, .coma mi,
coma tots els valencians frustrats per la putada social de la
llengua, el «vernacle» t'ha de resultar difícil. Contràriament
a la teoria romàntica de la «llengua instintiva, mamada i
espontània», per a nosaltres l'idioma «per a escriure» no és
res d'això. Per a exclamar-nos amb la màxima sinceritat
explosiva, sí. Però l'«escriptura» és un altre nivell. Un ni
vell que R Barthes no entendrà mai, en la nostra situació
d'idioma desfet... Dominem el castellà de l'escola (¿tu, què
has parlat a casa? ¿castellà o valencià?). Davant el català
1iterari,i posats a fabricar poesia, lasituació ens obliga a ser
molt suspicaços amb les paraules... Potser en els teus Ver
soS catalans hi ha una mica d '«excés» en els girs i els ai
res localistes. És una preocupació que no tenies quan es
criviesen castellà. La Untada de mostazaés un llibre prou
satisfactori. Si la teua vanitat demana més elogis etdiréque
«molt satisfactori».Enel dramàtic cas valencià d 'haver de
«canviar d 'idioma», crec que el canvi s 'ha de fer a «nivell
normal»: el del català que s'escriu, elcontextcultura-,llen
gua habitual (com el castellà que escrivies a La Untada,
sense condescendències dialectals. ni pintoresques...)>>.

Fou llavors quan vaig comprendre en la pràctica el que ja
havíem aprés teòricament del romanés Eugenio Coseriu:el
procés de creació literària ha de consistir, sobretot, en l'esforç
personal i conscient de transcendir l'ús quotidià delllen
guatge, perquè cada escriptor ho és en la mesura en què
concentra els esforços a polir, per a la resta de la humanitat,
la pedra essencial del llegat linguístic que li ha transmés
particularment la vida a través de la societat específica de què
forma part. Ben mirat, el mateix acte neolític consistent a
obtenir instruments idonis per a la supervivència des del sí
lex rudimentari, evolucionat gràcies a la cadena, sovint im
mísericorde i traumàtica,d 'allò que entenem com advilit
zació -i més específicament com a «societat literària», al-
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menys d'ençà que Ramon Llull deíxàBlanca Pícanyamb
cara de mona, quan decídíamagar-se al puíg de Randa a
pasturar l'àníma, en aquell temps en què hí havíaassumptes
més ímportants que dísputar polèmícament sobre les normes
ortogràfiques amb què foren capaços d'ínstrumentalitzar, els
nostres avantpassats, aqueU vulgar tanextraordínàriament
ínsuperable, que Fuster ens va transmetre sense perdre de
vístael paísatgede la vída quotídíana, a través d'un dels
majors exemplesd'agudesa uníversal de la prosa contem
porànía.

27-6-92,A1editerraneo
28-6-92, Castellón Diario
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CARLES SALVADOR, VIST PER LA
SEUA FILLA

Sofia Salvador *

eARLES SALVADOR (València, 1893-1955) declarava en la
..... Poesia vqlenciana en 1930, L'Estel: «si no ningú llis
guése1s meus poer:nestarnbéelsescriuriaamb la mateixa
fruïció d'ara. Els publico per exemplaritat propagandística,
d'acció. Sóc un polític de l'idiomm>. «Deteste tota activitat
que no sigaaptàper fer valencianisme».

Aquestes declaracions resumeixen la labor feta al llarg
d'Ul1 grapat d'anys i són base d'un futur com a polític de
l'idioma. Cursos, activitats, obra literària i gramatical, arti
cles, són escaients a les seues declaracions. Mestre d'escola,
patí no poder ensenyar als deixebles en la llengua nadiua. Es
una necessitat que exposà i defensà des de la premsa de
València, Castelló de laPlana i Barcelona, i també en con
ferènciesals mestres, oarnb textos com ara L'idioma va"
lenciàa les escoles (1919) iEl bilingüisme. Problemes que
planteja a les escoles (1932).

A més, Carles Salvador va concebre rAssociació Pro"
tectora de l'Ensenyança Valenciana --era també membre de
la Protectora de l'Ensenyança Catalana- i la clonà a co"
néixer el juliol de 1921 a l'Aplec Valencianista de Betxí; a
l'agostdel1Uateix·any es reuní a •València amb partidaris de

* Escriptora
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1'ensenyança en valencià i representants d 'entitats valencia~

nistesque li donaren suport perquè continuara la campanya
divulgadora; creà l'Oficina d'Acció, a Benassal,on vivia, i va
publicar un interessant Follet de propaganda sobre la ma
teixa idea. Creà la «Biblioteca Infant» i edità Rieu Instrnc"
cióde la Doctrina Cristiana, 1922. La dictadura de 1923
paralitzà la Protectora.

Fou membre de la comissió que preparà la gran conver"
sa pedagògica realitzada a l'Escolad'Estiu de Barcelona,el
1932, i hi exposà la seua ponència. Com a organitzador i
director, i .amb lacoUaboració d'E. Soler Godes, Francesc
Boix i Antoni Porcar, foren els mestres de la Primera Colò
nia Escolar Valencianista, realitzada a Sant Pau d'Albocàsser
l'agost de 1933.

Salvador fou autor del Vocabulari Ortogràfic Valencià
que es publicà precedit de la Declaració i les Normes Orto
gràfiques de 1932,en la redacció de les quals tingué una
participació fonamental. Vicent Simbor, al llibre Carles
Salvador, una obra decisiva (premi València de Literatura
1982) comenta del Vocabulari: «La normalització del va
lencià havia començat de la mà de Carles Salvador». Conti"
nuà amb altres obres Ortografia Valenciana i Morfologia
Valenciana (1934); Qüestions de Llenguatge (1936), dis
curs per a la recepció de director de número al Centre de
Cultura Valenciana i president de la Secció de Llengua i
Literatura, el 1935; Gramàtica Valenciana (1951), i alguns
treballs inèdits.

A més,C. Salvador va conéixer Mn. Antoni M. Alcover
i fou coHaborador de l'Institut d'Estudis Catalans. Publicà
articles de divulgació lingüística i organitzà i impartí cursos
de valencià al Centre de Cultura, a l'InstitUt d'Idiomes de la
Universitat de València i, després de la guerra, el 1951, fundà
els Cursos de Lo Rat Penat. En la comerènciade clausura del
curs 1961 d'aquella societat, el filòleg Francesc de B. Moll

59



que parlà sobre el tema Mossèn Alcover iel País Valencià,
cita una gran coHaboracióde C. Salvador: la contribució
amb «milers de cèdules per a la calaixera», del Diccionari
Català-Valencià-Balear. Enric Soler Godes, a l'article «La
unificació ortogràfica», en digué: «Carles Salvador,sempre
el primer voluntari de la pàtria, de l'art, de la pedagogia,de
la llengua». En efecte, ja he donat un esbós sobre els seus
treballs de pedagogia i lingüística; de l'escriptura, en conreà
tots els gèneres; coma patriota, el conjunt de la seua obra és
un testimoni del seu valor. Nosaltres hem complit els seus
manaments d'ésser soterrat amb la senyera ien terra valen
ciana. Ja hi morí.

La seua figura continua vinculada, en el record i a través
de la seua obra, a la llengua i l'ensenyança. El Centre Car
les Salvador fa Cursos de Llengua i Cultura del País Valen~

cià. Tenen el seu nomcol·1egts·públicsdeCastel1ó, València
i Barxeta, ien",quests totes les línies són en valencià.

L'ús oficial del valencià, des de la instauració del règim
autonòmic, és un reconeixement continuat de les bases de
1932. Filòlegs, igramàtics iel poble culte les havien accep
tades ja, fa molts anys, des del principi.

Seguint la iniciativa de la Universitat Jaume I, honorem
les Normes Ortogràfiques de Castelló celebrantel60éani
versaride la signatura, puix que acabaren amb l'anarquia i
gràcies a elles florí la normalítzacióen l'escriptura de la
llengua que ens identifica.

1-7-92, Levante
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INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS,
L'AUTORITAT

Vicent Pitarch *

L• A SENTÈNCIA recent del Tribunal Superior de Justícia con
tra 1'Ajuntament de Benifaió deixa al descobert un se

guit de precarietats que arrossega el sistema jurídico~admi

nistratiudelpaís. El registre lingüístic que ha de vehicular
T'Administració valenciana sembla una incògnita, i l'entitat
«acadèmica» amb responsabilitat directa sobre el tal registre
continua camuflada sota les pressions de xantatges o de tí
mides cròniques. Convé advertir de seguida que el problema
de la «normativa lingüística» --en les dues vessants: codi i
autoritatcompetent~ no es circumscriualsànIbits de la fi
lologia o de la cultura del text, sinó que apunta a un fonament
de les societats modernes: l'estructuraadrninistrativa. Només
un vehicle 1ingüísticrigorosament precís i sancionat sense
equívocs garanteix que funcione la màquina burocràtica, la
qual, malgrat la paradoxa, s 'ha constituït en eix de l'orga
nització social de les nostres democràcies. En la mesura,
doncs,queaquell vehicle fracasse, és previsible el caos en el
sistema administratiu, si mésflo.

Per això costa d'imaginar que aquestes exigències no
entraren dins els càlculs de l'Estatut d'Autonomia (el de les
Illes Balears atorga T'autoritat acadèmica damunt la llengua

*Membre de l'Institut d'Estudis Catalans
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a la Universitat) i, pitjor encara, que no hagen estat esme
nades per alguna llei com la del Parlament de Catalunya
(8/1991, del 3de maig), sobre l'autoritat lingiiísticade
l'Institut d'Estudis Catalans (IEC).

Que el País Valencià continue -i així acaba de. consta
tar-ho .el Tribunal Superior de Justícia- sense un6rgan
científic legitimat per establir lacodificaci6 lingiiístico-or
togràfica, és una deficiència de notable gravetat. A més, .re
sulta mesquí que entre les causes d'aquestasituaci6 hi haja
les perplexitats i contradiccions que encarcaren els respon
sables de la Genera1itata I'hora d'acceptar les fronteres lin
giiístiquesdeldiasistema. Perquè --diguem les.coses pel seu
nom- a la base d'aquestes misèries hi ha la incapacitat a
reconéixer evidències, tals com que el valencià està integrat
dins del diasistema català. Fa ben poc ho ratificava la Real
Academia Española, tot brindant al Govern d'ací l'ocasió
més oportunapera.lliberar-se de tics crònics, però aquell
tampoc no hi ha sabut estar a l'altura de les circumstàncies.

La boira, doncs, institucional que envolta la qüestió de la
llengua atrapa alhora l'autoritat lingiiística. Ben mirat, és
força incomprensible que d'aquesta autoritat no haja estat
investit l'Institut de Filologia Valenciana, si més node ma~

nera cautelar i provisòria. Ho suggeresc amb les degudes
cauteles perquè no dubte de la vigència del RD 3118/1976,
de 26 de novembre ceOE del 21-1-1987), ni de la seuain~

terpretaciócorrectaen el sentit que l'IEe té competència
damunt el País Valencià, terra «de lengua ycultura catala
nas» (art. 1). Aquesta lectura era inequívoca per als coetanis
del legislador, i per això se'n parlava tant, de gol fantàstic
que algú li clavà, al senyor Ablil Martorell.

No s'hi val, a amagar fets, ni dels que queden distants ni
dels actuals, alguns tant rotunds com ara aquests: totes les
universitats valencianes iel conjunt dels ensenyaments i dels
escliptorsen la llengua del país reconeixen com a autoritat
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lingüística l'IEe. Tot plegat supera les previsionsquehica~
biaesperar. O potser no tant,perquè, de fet, no som sinó la
continuïtat d'aquella gloriosa generació de la Societat Cas
tellonenca de Cultura que mai no dubtà a proclamar l'adhesió
sense esquerdes a l'IEC. En són testimoni magnífic Salvador
Guinot, Lluís Revest, mossén Betí, Gaetà Huguet, Ricard
Carreras, Carles Salvador, Sanchez Gozalbo, Bernat Artola...
És admirable una societat que es mantinga lleial a tanglo
riosa memòria

8-7-92, Mediterníneo
5-7-92, Castellón Diario
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LES NORMES DE CASTELLÓ:
UN REPTE DE FUTUR

Josep Lacreu *

L ES NORMES DECAS'l'ELLÓ representen una referènciadeci
••. •sivaenelprocés de codificació del valencià. S'aborda
la nonnativització de la llengua amb una visió global iinte
gradora.Perquè, digueIIl~hodar, aquestes nonnes no són
sinó la ratificació dels escriptors valencians, amb lleus adap
tacions, de les Nonnes Ortogràfiques de l'Institut d'Estudis
Catalans, aprovades el 1913.

Es tractava, probablement, d'un tràmit ineludible. Els
valencians han manifestat al llarg de la història un fort sen
timentindividualista: un sentiment que feia necessari que les
nonnes ortogràfiques tingueren l'aval explícit dels escriptors
valencians.

Aquest fou l'esperit que va impulsar els escriptors va
lencians a reuniNe a Castelló, l'any 1932, per acordar ex
plícitament les nonnes ortogràfiques per les quals havien de
regir-se a l'hora d'escriure. l avui convé recordar-ho. Perquè
en el present encara perduren bastants semblances amb aquell
passat.

Hi ha també, com aleshores, un corrent d'opinió que
propugna la separació artificiosa del valencià respecte del
català. Aquest sector és I 'lÍnic que encara manté una posició

* Tècnic de la Generalitat
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en contra de les Nonnes de Castelló. És difícil quantificar la
importància que poden representar dins del conjunt de la
població valenciana. Però hi ha una realitat constatable ben
eloqüent: a hores d'ara hi ha ben pocs llibres que s'editen
amb una ortografia distinta de la de les Nonnesde Castelló.
Per tant, vist aquest problema en la dimensió adequada ~al
cap ia la fi, les nonnes ortogràfiques només tenen projecció
sobre l 'escriptura~, els grups secessionistes no representen
res: a penes una anècdota insignificant. La seua força, si de
cas,prové més aviat de la influència que exerceixen en un
debat polític absurd, on alguns grups han intentat traure'n
resquit electoral fent bandera del desficaci.

Enfront d'això, però, les universitats iel conjunt del sis
tema educatiu, així com l'administració, les editorials i
pràcticament tots els escriptors assumeixen plenament les
Normes de Castelló. Atesa aquesta situació, les polèmiques
sobre l'ortografia del valencià són absurdes i gratuïtes. Fa
molt de temps que, en la pràctica, la qüestió ortogràfica està
resolta definitivament.

Ara, •possiblement, faríem molt millor si canalitzàrem les
nostres energies a reflexionar sobre els passos que cal seguir
per a fer del valencià un instrument útil i amb perspectives de
futur. .Estem en un moment decisiu.

lés, doncs, des d'aquest plantejament, que crec que hem
de fer unesforçcol·lectiu per superar una visió purament
antropològica de la lIengua. No té cap sentit preservar la
LJ,"JJÒ~"l dels avantpassats comuna relíquia més: incòlume,

sense contaminacions ni interferències de cap mena.
si s'aspira a aconseguir que el valencià puga ·funcionar
una relativa normalitat en el món de la informàtica, la

l'economia, i sobretot si es pretén que el valencià
assíduament en els mitjans de comunicació, la cine

'l.lJlatc)gf:aíi:l, el comerç, la indústria, etc., cal fer un esforç de
:tn0dl~mització lingüística permanent, üblidanBe de les re-
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cialles anecdòtiques i abordant els problemes conjuntament
des de tots els racons del domini lingüístic.

Així doncs,en lloc de discutir interminablement si hem
de dir espill o mirall, com si en una o altra solució estigue
ra concentrada la nostra identitatcol·lectiva, hauríem de
preocupar-nos més aviat per buscar ràpidament solucions
terrninològiquesa l'àcid desoxiribonucleic, a l'aneusomia, al
software i a tot el vocabulari científico-tècnic que genera
constantment la cultura moderna.

I,sobretot,encara més que això, cal crear les condicions
socials adequades perquè els professionals de cada branca
puguen expressar-se còmodament també en valencià. Sense
que això signifique haver de fer cap acte heroic ni cap esforç
personal desmesura.t:com un gest .rutinari: amb tota la natu
ralitat del món. I això, .tinguem-ho clar, implica la necessitat
de crear prèviament uns canals de distribució cultural fluids
al llarg de tot el domini lingüístic. Només així poden generar
se -i mantenir~seestablement-Iessuficients iniciatives
culturals per abordy competitivament els reptes que planteja
una societat moderna.

I no hi ha alternatives: o actuem rigorosament en aques
ta direcció o ens quedem arnb el consol enyoradís del tòtem
atàvic.

12-7-92, Meditemineo
12-7-92, Castellón Diario
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¿CASTELLÓ, 1932 - CASTELLÓN, 1992
LITTLE CASTLE, 2052?

(En homenatge als versos de Bernat Artola Tomàs i la
prosa de Josep Pasqual Tirado)

Lluís B. Meseguer *

S•uposoque totscompartimelp~ncipiecològic «pensa
globalment,actua localment». Es adir: per defensar i

millorar la naturalesa del planeta Terra des de Castelló,cal
començar pel .Molí la Font. És a dir: per .defensar laco
municació universal i la desaparició de les fronteres i les
divisions, cal començar per la llengua agredida i ame
naçadaacasa nostra,és a dir, el valencià o el català. És a
dir: l'Europa després de Maastricht seria molt més pobra
sense el .Molí la Font o sense els Alps, i molt més inculta
i infeliç sense el valencià o sense l'italià... Si ho com
partim, crec que no s'equivoca el lector, sobretot si se
sent «globalment» europeu o europea, i «localment» cas
tellonenc o castellonenca.

L'any 1932 qualsevol enquesta oral .a la «gent del
carrer» d'aquesta ciutat haguera demostrat que la immensa
majoria hi era valencianoparlant. El valencià era la llengua
de relació familiar i social. Ielcastellà era la llengua dels
diaris, la ràdio, l'administració i la política. Allò era «Cas
telló». I aquell Castelló,el de la Societat Castellonenca de
Cultura, el de l'Ateneu, el de l'Agrupació Linares Rivas,
valencianoparlant icastellanoescrivent, va ser l'espai real

*Professor de la Universitat Jaume I
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que creà un instrument simbòlic: allò que anomenem al
guns les «Normes de Castelló»., i que podeu consultara les
pàgines 273-280 del volum XIV (1933) del Boletín de la
Societat Castellonenca de Cultura, amb el títol «Per la di-

)

fusió de la llengua».
Tota societat organitzada s 'expressa en sím.bols,com ha

estudiat entre nosaltres J. F. Mira. I bé: des del diumenge
dia 21 de desembre de l'any 1932,encara que cap diari de
Castelló no se'n va assabentar (les més grans notícies de la
història del món no solen eixir als diaris), la societat va"
lenciana disposava d'un instrument sirnbòlic, compartit amb
els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, lesI1les Ba
lears, la Catalunya Nord, Andorra i l'Alguer. L'instrument
consistia a compartir criteris per comunicar-se amb la
llengua que la història havia dipositat per aquestes terres
mediterrànies.Ésa dir, Castelló es feia simbòlicament
Europa en la mesura en què alguns castellonencs, en con
llonga amb gent de València, amb humilitat pasmosa,eren
capaços de proposar símbols bàsics per a la comunicació i
la cultura.

Ha passat el temps. La Guerra i la postguerra van destruir
aquell Castelló rural, tradicional i modern, menut amb pos
sibilitats de progrés, vinculat a València, Madrid i Barcelo
na, iamb una llengua pròpia pera entendre 's i una altra pera
coses oficials. Després, als anys seixanta, vam anar arribant
a Castelló la meitat dels castellonencs actuals, per treballar.
El progrés hi era possible. l ara, novament, una oficialitat
democràtica j l'europeisme corresponent criden a les portes
locals de Castelló. Novament, la València progressista es
presenta coma centre d'un protagonisme compartit (mentre
la València de dretes amenaça en castellà el progrés i l'euro"
peisme).

¿I què passa? ¿Què passarà? Ara les enquestes a la «gent
del carrer» demostren que la immensa majoria de Pares i

68



mareses comuniquen amb els fills en castellà,que els diaris
són en castellà,que les reines de les festes de la Magdalena
són encastellà, que els empresaris són en castellà,queels
polítics són en castellà Cii, per cert, en quin castellà!). És a
dir, la cosa social està en línia «Castellón». l a més, la poca
gent que fa· del valencià la seua comunicació·oral, resulta ser
l'estrany de la colla, la veïna pesada, el nacionalista recalci
trant, la tradicionalista llauradora, el xiquet «que més li val
dria l'anglés»... l finalment, les coses noves, com la televisió
i l'administració valencianes, es neguen a encapçalar un
procés de modernització i europeïtzació .amb la llengua com
a ingredient. Pensen que podran dissimular i que aquest país
podria anar cap al futur «sense passar pel valencià».

Antigament, la gent que refusava la llengua popular pen
savaque, en canviar-la, deixava de ser del poble. o pitjor:
creia que imitant la llengua de les classes triomfants,esde
venia classe triom-fant. Ara, la propaganda diu el mateix,
tenint com a excusa el castellà o l'anglés. Hi ha qui creu que,
parlant la llengua dels «trescientos mi11ones», l'aplaudiran
tres-cents mi1ionsd'adIUiradors. Hi ha qui fa unmaster i ja es
troba accent de Cambridge. La propaganda confon, respec
te al futur, tant laieina com l'instrument. La feina: construir
el futur europeu des de cada lloc, des de cada individu.
L'instrument: la riquesa i.la varietat que puga aportar cada
lloc, cada individu.

l parlant de riquesa: un nou humanisme travessa l'Europa
actual. Les actituds morals, socials i personals passen a ser
novament el centre de futur. Ja ha fracassat la filosofia dels
diners pels diners. La tecnologia, la mobilitat territorial, la
supressió de les fronteres estatals, l'economia... no podran
funcionar sense l'aportació decam i ossos del pensament, la
investigació, el diàleg i lacomunicaci6.

Tot això té a Europa molts segles de riquesa i de varietat:
cada país, cada terra té les seues, les que pot aportar. Cada
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llengua, cada símbol, .cada instrument moral i social pot ser
una esperança en l'Europa .que alguns esperem. Heus ací,per
tant, segons crec, la vitalitat iel futur de les «Normes de
Castelló».

18-7-92, Meditemíneo
19-7-92, Castellón Diario
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LES NORMES DE CASTELLÓ I BORRIANA

Joan Garí*

SI LA signatura a Castelló, 1'any 1932, de les Nonnesor~

• • • togràfiquesque porten el nom de la capital de la Plana
vasuposar la fi de l'anarquia lingüística al País Valencià i,al
mateix temps, la primera pedra en el camí de la restitució de
la variant local de la llengua catalana com a idioma nacional
dels valencians, no és menys interessant ni esperançador el
procés subsegüent que, salvat el mortal escull de la Guerra
Civil, conduiria a l'assumpció d'aquesta normativa per part
de diferents sectors de la nostra societat, des d'opcions
ideològiques ben diverses. Un exemple paradigmàtic
d'aquest consens perenne per sobre de qualsevol altra di
vergència el dóna la trajectòria de l'Agrupació Borrianenca
de Cultura (ABC).

L'ABC, en efecte, es fundada l'any 1954 per un grup
de patricis borrianencs provinents majoritàriament del camp
dels vencedors en l'encara recent conflagració civiL Prenent
com a models explícits Lo RatPenat de València i la So
cietat Castellonenca de Cultura, amfitriona del pacte lin~

güístic conduent a les Normes, la Cultural (com laco
neixien els seus artífexs) anirà amb el curs dels anys
oferint mostres del seu compromís amb el valencianisme,
procés que es veurà culminat als anys de la Transició a la
democràcia.

* Joan Garí, escriptor i president de l'Agrupació Bomanenca de Cultura
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La història de la projecció pública de l'ABC va lligada a
la del seu butlletí Buris-ana {creat l'any J956). A lespàgi
nes d'aquesta veterana publicació,precisament, aniran apa~

reixent, gairebé des del moment de la seua fundació,una
sèrie d'art.ic1esendefensa .i reivindicació de la llengua dels
valencians, firmats per destacats dirigents de l'entitat (M.
Cubedo Giner, Vicent Monsonís, Enric Safont, Joaquim
Urioso Robert Rosselló Gasch) o per personalitats convi
dades (de Nicolau Primitiu a Manuel Sanchis Guarner), al
temps que es ressenya l'aparició de significatives publica
cions com ara Els pobles valencians parlen els uns dels al
tres (1963) o la Gran Enciclopèdia Catalana (1968) oes
creen successives seccions a la revista de divUlgació de
l'ortodòxia gramatical. Un bon exemple d'aquesta militància
en pro del valencià l'ofereix el propi director de la publica
ció, Don Robert Rosselló Gasch,qui, en un editorial de1'any
1963, qualificava de «lamentable deserció» la decisió de
molts pares d'ensenyaren castellà als seus fi11s, al temps que
recordava que «el nombre de catalans, mallorquins .i valen
cians que parlen en vernacle ascendeix .a una xlfraque supera
la població d'algunes nacions europees» (Buris-ana, núm. 70,
pàg. 6-7).

La llavor d'aquesta generació que, sense qüestionar el
règim polític, va mirar ben lluny del desert del franquisme
quant a la defensa de la llengua i la cultura nacionals,
genninariaalsanys de la Transició a la democràcia en una
nova fornada de valencianistes que, molt més radicals en
les seues exigències,colo1ocarien l'ABC, a partir del 1976,
a l'avantguarda de la reivindicació autoctonista. L'exhaus
tivacampanya d'accions cíviques duta a terme per l'entitat
en aquells anys culminaria el 16 de juliol de 1979 en
l'«I-Iomenatgea les Forces de la Cultura del País Valen
cià»,on foren guardonats el llavors president del Consell
preautonòmic, Josep Lluís Albinyana, .i una llarga llista de
notables representants de la cultura nacional (Andreu Al
faro, Arcadi Garcia, Miquel Peris, Àngel Sànchez Gozalbo,
Sanchis Guarner, Joan Fuster...).
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Tots dos impulsos de reivindicació de la nostra realitat
cultural ~l procedent dels anys difícils del franquisme i
aquell iF1usionat i iF1usionantals agredolços moments de la
Transici~nofan sinó reafIrmar la realitat adés expressada:
separats llavors -i encara ara-per abismes ideològics,els
protagonistes de les dues grans èpoques de 1'ABC van de
mostrar una vigorosa fidelitat a la llengua d'Ausiàs March i
Joanot Martorell, la mateixa que, normativitzada per l'intuïtiu
Pompeu Fabra, trobaria en les Normes de Castelló la seua
adaptació útil a la realitat valenciana. Que servesca aquesta
lliçó, ara de nou, de norma per a tots els interessats a procu~

rar un futur per al nostre idioma.

3-10-92, Meditemineo
4-10-92, Castellón Diario
6-10-92, Levante
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LLUMS I OMBRES A L'ESGLÉSIA
VALENCIANA

Avet·fí Flors i Bonet *

P ARLAR de la posició de l'església envers les Nonnes
•• •. de Castelló comportaJer un sumari repàs afigures que,
durant aquest segle xx, hanconfiguratles millors aportacions
eclesials a la cultura valenciana. Potser hauríem de començar
esmentant a 1'albada del segle xx, l'erudit canonge arxiver
Roc Chabàs,el qual, entre moltes altres, publicà l'edició de
La brama dels llauradors de Jaume Gasull(l901), un estudi
sobre els sennonsde sant Vicent Ferrer (1903) j l'edició crí
tica de l'Espill de Jaume Roig (1905). El seu deixeble i hereu
intel·lectual, el tambecanonge Josep Sanchis 8ivera, publi
caria unes breus narracions, Croquis valencians (1918),i di
versos volums del Sermons de Sant Vicente Ferrer {1927,
1932 i 1934),.a mes de transcriure i anotar el Llibre d'anti
quitats (1926) íel Dietari del capellà d'Alfons el Magnànim
(1932). Qui millor .arreplegaria aquesta bona herència seria el
seu nebot, el plorat mestre Manuel Sanchis Guarner, que
també contribuí a l'estudi d'aspectes importants de la cultura
eclesiàstica de València. Però no es aquest el moment de fer
ne ara memòria detallada.

Passada la contesa bèl'líca, quan tot just començaa.albi~
rar-se un mínim espai de llibertat, trobemeclesiàstícs treba-

* Cap de Relacions Informatives i Assessorament Lingüístic de la
Direcció Territorial de Cultura i Educació de Castelló.
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Uahtdesinteressadamentpel redreçament del país, per exem
ple a la institució Lo Rat Penat. D'entre tots cal esmentar una
figura singular, la del rector de Rocafort (l'Horta), Mn. Vi"
cent Sorribes Gramatge. Aquest home sempre actuà pasto
ralment en valencià ienaquest sentit publicà tres edicions de
l'Eucologi valencià (1951) i els opuscles La devoció a sant
Roc, La missa del poble (1959), Set diumenges .de sant Jo
sep (1973) iSalve, sancta parens. En Jaume elconqueridor i
la devoció a la verge Maria (1954),a banda múltiples
col-laboracionsen les revistes Serra d'Or, Gorg i Saó.

Durant els anys seixanta,de forta commoció eclesial arran
del Concili Segon del Vaticà(1962-l965), l'església valentina
es degué plantejar el problema de la llengua al més alt nivell.
Ressalta la dialèctica mantinguda en aquest sentit per l'arque"
bisbe de València, Dr. Marcelino Olaechea, i el bisbe de So
gorb-Castelló, Dr. Josep Pont i Gol. El primer desestimà el
valencià coma "llengua vulgar" mentre que el segon el rei
vindicà coma llengua amb ple dret per a ser usada en la li
túrgia ien la pastoral general. Vint mil valencians signaren un
manifest que promogueren des de València el grup que inte
graven el notari Moroder,el periodista Martí Domínguez i
l'economista i advocat Joaquim Maldonado. La posició de
l'arquebisbe de València fou inflexible fmsa la seua jubilació,
moment en que es va viure un teinpsde relativa pau, amb
l'episcopat de Pont i Gola Castelló i de Garcia Moralejo a
València. Malgrat tot, la rutina heretada de segles pel poble
valencià feia difícil la introducció de la llengua vulgar a la
pastoral de moltes parròquies, de manera que molts sacerdots,
després .d'algunes provatures, feien marxa arrere.

Els anys setahtaconeixen,d'una banda,el millor moment
amb la publicació del missal que fins ara ha servit pera la li
túrgia .en valencià,el Llibre del poble de Déu (1975), la ins
titucionalitzacióde l'associació «La Paraula Cristiana» (1973)
i,de l'altra, l'inici d'una furibunda campanya contra tota nor-
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malítzació litúrgica a l'església valentina en la qual,enmig de
la indiferència del poble., han sobreeixit l'arquebisbe de
València Don Miguel Roca (traspassat a començament de
1992) i alguns eclesiàstics de la ciutat de València que s'han
aplegat al voltant de l'associació civil «Amunt els Cors»;
aquesta ha publicat textos alternatius que no han lingut pràc~
ticament aplicació però.que han·acabat·desembrarlaconfusió
i han preparat el camí de la inoperància. Enmig del desert,
dues comunicacions del bisbat de Sogorb-Castelló donaven la
raó a la necessitat d'una església valenciana al costat d'un
poble que vol recuperar les pròpies arrels. Declaracions que
també han estat contestades per grups immobilistes sota ex
cuses diverses.

Els anys vuitanta han conegut l'agreujament del mal. Al
gunes de les celebracions en valencià que fruïen de relativa
acceptació popular han estat suprimides per la pressió de
grups (a vegades violents) que les han fetes inviables. D'altres
vegades ésla indiferència del pobldaque ha anat desanimant
els rectors a seguir les pròpies conviccions. Iha tomat atriom
far finalment la rutina heretada de segles. Mentrestant,cal
esmentar la notabilíssima labor que ha dut a terme la revista
d'inspiració cristiana Saó que de fa vint anys assaona el
malmés camp cultural i eclesiàstic valencià. Juntament amb el
grup que anima Saó,cal esmentar altres grups meritoris co
neguts amb noms com Col·lectius per una Església Nostra,
Fòrum de Cristians (enguany en la quarta edició), Comunitats
Populars i Obreres, Comissió del 750 Aniversari, Associació
Josep Climent de Castelló, etc. Tots ells treballen perquè no
decaiga la flama d'una església que, fidel a la Pentecosta de
les llengües, no permeta que la divisió entre fe i llengua-cul
turaporteels valencians a la necessitat d'optar entre les seues
conviccions i la seua identitatculturaI.

10-10-92, Meditemineo
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UNA CARTA DE SANCHEZGOZALBO

Francesc Pérez i Moragón *

.
./A. JRA, quan per íniciativa de la Universitat Jaume I, Caste
fi lló de la Plana està en vespres de celebrar, amb tot el
País Valencià,el seixantè aniversari de les Normes de Cas
telló,em ve sovint a la memòria la personalitat forta i clara
d'Àngel S:ínchez Gozalbo. El vaig conèixer en una data que
ara no sabria fixar, cap al 1979 potser ---era en festes de la
Magdalena-,en una visita que tenia per objectiu conèixer
l'opinió d'alguns castellonencs de primera fila, sobre el de
bat que llavors s 'havia produït a València entorn del blau O

no blau de la Senyera. Recorde que vam anar a buscar Don
Àngel al seu domicili i, des d'allí, férem cap a casa de Don
Casimir Melià, president de la Societat Castellonenca de
Cultura. Altres persones hi havia, que ara no recorde ben bé,
tret de Josep Fibla, també desaparegut. El trajecte vaser una
delícia, perquè Don Àngel m'anava explicant cada detall del
que veiem, amb dades d'una erudició que ja nos 'estila, i
combinant tant els seus coneixements inigualables sobre la
història de la ciutat, amb vivències pròpies: «ací hi havia...;
en aquell carrer estava...; ací vivia...».

Després el vaig tornar a veure en una visita igualment
difícil d'oblidar. Degué ser cap a finals de gener de 1982. Jo

* Dírectortècnicde PolíticaLingiiística de la Universitat Jaume I
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havia escrit un llibret sobre les Normes de Castelló i volia
que me'n revisara el manuscrit. L'entrevista, l'havia con
certada don AdolfPizcueta, president de la Fundacíó Huguet,
que m 'hi volgué acompanyar. Ens féu de xofer,entre
València i Castelló, l'escultor Andreu Alfaro, que tenia al
guna cosa a resoldre -fmalment senseèxít- sobre el pro
jecte d'erigIT un monument a les Norrnesde Castelló. Piz
cueta i jo vam parlar largament amb Don Àngel, a qui vaíg
deixar el manuscrit. Uns dies després, Sanchez Gozalbo em
va retomar l'origínal, precedít d'una carta anem deia, entre
altres coses: «m'ha fet fruir en retornar-me a aquells dies de
l'hivern de 1932 amb tots els fírmants que íntervíngueren en
l'acte de Castelló, on Salvador Guinot i Vilar va saber ma
niobrarel moment i aconseguIT una majoria d'adhesions per
la unificacíó (...) agraesc l'anàlisi que fa de l'obra de Lluís
Revest, conductora del propòsit aconseguit».

I, a continuacíó d'aquestes i altres lloances d'homeedu
cat a l'antiga, la carta duia Un missatge claríssim: «Per bé del
propòsít iniciat llavors, crec,devem deixar de banda tot
personalisme condemnat per la pròpia ignoràncía. Espero que
aíxò i el córrer dels anys que passem, ens podria menara
què tots els valencians accepten les Normes de l'Institut [es
referia evidentment a l 'Instítut d'Estudis Catalans] i la uni
ficació indubtable de la llengua».

Eren els temps en què a Valèncía es predicaven, cornara
mateix, idees língüístiquesextravagants. Don Àngel.n'estava
perfectament informat ien alguna entrevista a la premsa de
Castelló havia jadít el que pensava~ue era,en defínítiva,
el quecalía pensar- sobre aquesta qüestió. Al capdavall, ell
es mantenia plenament fidel a les posicíons tantes vegades
manifestades per Revest, Guinot i altres dels primer~ homes
de la Socíetat Castellonenca de Cultura. Estava en contra
d'aquells invents pseudofílològics i a favor de reconèixer la
unitat Iíngüística, sense per això renuncíar a totselsparticu-
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larismes legítims, com ho havia demostrat en les seues obres
de creació literària, on duia al paper formes de la parla irre
nunciablement locals i magníficamentarrelades. Peraix.ò va
presidir, per la primavera d'aquell 1982,ambPizcueta,
Soler i Godes, Casimir Melià, Joan Fuster i altres persones un
gran acte commemoratiu del mig segle de les Normes, a la
plaça de bous de Castelló i .amb assistència d'Una multitud.

Fa deu anys d'aquella carta. Don Àngel ja és mort, però
aquesta és una bona ocasió per a recordar-lo amb tota la seua
bonhomia, la seua fermesa de conviccions i amb aquella
claredat de raonament i d'expressió que resultaven tan
completament admirables.

25-10-92, Castellól1 Diario
26-10-92, Mediterrémeo
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ELS JOCS FLORALS DE NULES,
EXEMPLE DE CONCÒRDIA

Rosa Monlleo *

E..• .L DlA8 d'octubre, vespra de la festa nacional dels valen
cians, vaig assistir als XXXIX Jocs Florals de Nules.

Reconec que l'experiència em va resultar gratificant.
Coma membre del jurat vaig llegir una bona quantitat de

poesies que aspiraven a la .Flor Natural. La lectura dels poe
mes, gènere literari tan allunyat de l'accelerat temps que ens
pertoca viure, em va servir per a emocionar-me en algun
moment i reconec que em vaig sentir com si el temps es
parara i tots els meus projectes quedaren ajornats, substituïts
per temes tan familiars com l'amor, el «desdesig» o la mar.
Us recomane que, de tant en taht, us submergiu en el bany de
la poesia, que no per antiga té menys.efectes relaxants que les
pràctiques modernes de la psicoanàlisioel ioga.

També vaig meditar, després de les lectures poètiques,
sobre l 'orgahització dels Jocs Florals. Pel que faa aquesta
manifestació literària, jo havia realitzat faanysunacomuni
cació pera un congrés sobre la Renaixença a Barcelona en
què intentava comprendre, històricament, laposiciócontro
vertidaque l'any 1868 es va plantejar sobre el nom de la
llengua que es parlava a Catalunya, València i lesIlIes Ba
lears. Els representants d'aquests dos .últims pobles no ac
ceptaven la denominació de llengua catalana i proposaven el
nom de llemosina. A més a mes, tant els representants ma-

*Professora de la Universitat Jaume l
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Uorquins com els valencians no acceptaven la politització que
part del sector més progressista de Catalunya volia donar a
la Renaixença.

Ben diferents hanestatels Jocs Florals de 1992 a Nules.
Aquests, crec jo, han sigut un instrument cultural d'apro
pament <entre els pobles i les idees. Ara veurem el perquè.
L'Ajuntament i la Universitat, governats per equips de signe
diferent, han estat capaços d'oblidar, ni que siga momentà
niament, les possibles divergències d'opinió i elprotagonis
me per compartir un acte cultural i transmetre-hi, a la gent,
la trascendència social iel caràcter de servei públic que té la
Universitat per als pobles castellonencs.

Però no sols observe aqueixa exemplar posició, sinó que
em vaig trobar amb l'agradable sorpresa que la presentado
ra va fer una lloança de Joan Fuster per la seua aportació al
retrobament de la cultura valenciana.

Els Jocs Florals de Nules de 1992, els podríem qualificar
com els de la concòrdia i la convivència. Una maduresa
aconseguida a pols en aquests últims anys.

La meua sensibilitat de dona es va sentir totalment afa
lagada perquè un dels premis de poesia duia el nom d'Anna
Rebeca, poetessa d'Onda molt lligada a Nules i que malgrat
haver guanyat el premi d'uns Jocs Florals de València, no li '1
van concedir per ser dona. L'homenatge a aquestaescripto
ra ielseu reconeixement eren un altre dels objectius a
aconseguir en aqueixa nit de celebracions culturals a Nules.

En anys anteriors, com ara, els Jocs Florals també van
col·laborar a la normativització ortogràfica de la Uenguaca
talana de la qual, la signatura de les Normes de Castelló l'any
1932 va ser la fita inicial d'un procés que ens durà,sens
dubte, a la concòrdia lingüística. La importància de les
Normes de Castelló no rau tant en l'organització ortogràfica
del català, aconseguida anys abans per l'Institut d'Estudis
Catalans i les obres de Fabra, sinó pel fet que entreelssig
nataris hi havia escriptors de dreta, de centre i d'esquerra, fins
i tot hi van signar els qui es mantenien més reticents enfront
de la reglamentació fabriana.
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Laqüesti6 nacional és canviant i està molt influenciada
pel moment històric que li toca viure. En moltes conjuntures
històriques ha servit per enfrontar uns pobles amb uns altres;
la firma de les Normes de Castelló el 1932 i la celebració
dels Jocs Florals de Nules l'any 1992 són dos exemples de
convivència i derespecte que no han d'oblidar~se. No tinc el
menOr dubte que aquests dos actes cívics han consolidat la
democràcia, aqueixa democràcia constructiva que ajuda els
pobles a avançar.

31-10-92, Meditemíneo
8-11-92, Castellón Diario
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EL VALENCIÀ: UNA OFICIALITAT
INCOMPLETA

Ernest Gonzalez *

AMB L'ENTRADA en vigor de la Constitució Espanyola de
.. •... . 1978 s'obrí la possibilitat que les llengües de l'Estat
diferents al castellà fossen oficialitzades mitjançant els esta
tuts de les comunitats autònomes. La norma fonamental no
declarà expressament quines eren aquestes llengües nien
quins territoris havien de ser oficials. Per això va serl'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica
5/1982, d' lde juliol) qui donà, per primera vegada en la
història contemporània del País Valencià, el caràcter d'oficial
a la llengua catalana. L'article 7è. de l'EACVoficialitzà la
llengua sota el nom de valencià, d'acord amb la denomina
ció més estesa i socialment acceptada pel nostre poble. Un
any més tard les Corts Valencianes aprovaren una llei de
normalització lingüística, la Llei 4/1983 de 23·de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià, la qual explicità els drets
lingüístics dels valencians, en especial dels catalanoparlants,
per ser aquesta llengua la que serà «objecte d'especial res
pecte i protecció» com preveu 1'article 3.3 de la Constitució.

No obstant això, del joc entre les normes de l'anomenat
«bloc constitucional» es desprén una inferioritat lingüística
inicial per als ciutadans no castellanoparlants. El paràgraf

* 'Tècnic de la Generalitat Valenciana
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primerde l'article 3 de laConstitucióestableix l'oficialitatdel
castellà (única llengua que esmenta expressament) pera.totel
territori de l'Estat i assenyala que tots tenen el deure de co
néixer-la iel dret d'usar-la. Després afegeix al segon paràgraf:
«les altres llengüesespanyoles seran també oficials a les res
pectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Esta
tuts». La Constitució no estableix dos tipus díferentsd'ofi~

cialitat per la qual cosa calia deduir que els ciutadans de les
comunitats autònomes amb llengua pròpia tenien el dret i
també el deure deconéixerambdues. Tanmateix, quan els
estatuts d'autonomia oficialitzaren les altres llengües de
l'Estat, només reconegueren per a aquestes el dret a ser co"
negudes i usades. Aquesta interpretació restrictivad~ l'ofi
cialitat, recolzada per la jurisprudència dels diferents tribunals,
consagra la inferioritat dels ciutadans catalanoparlants puix fa
que en un mateix territori, el de la Comunitat Autònoma Va
lenciana, gaudesquen d'una diferent posició jurídicadavant1a
qüestió lingüística. Sembla contrari al principi d' igualtat es
tablerten l'article 14 de la llei suprema que mentre uns ciu
tadans poden legítimament al·legar el desconeixement d'una
llengua oficial, uns altres tinguen l'oblicacióde ser bilingües
per raó de la seua llengua materna.

Seria ardu intentar en aquestes poques ratlles fer un repàs
generala la desigual normativa produïda en materia lingüís
tica, però cal dir que el marc jurídic de la llengua catalana al
nostre país éS,aracom ara, molt feble. Han estat posats els
seus pilars (Estatut i LUEV) però està mancat de desplega
ment normatiu per aconseguir una major equiparació entre
les oficialitats de les dues llengües. Per aquesta raó els drets
que als valencians catalanoparlants els vénen reconeguts en
l'ordenament jurídic tenen una virtualitat molt pobra. Les
diferents administracions són rebeques a actuar d'ofici ien
cara depén massa de la voluntat i de la iniciativa individual
i associativa aconseguir que els drets lingüístics més ele-
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mentals es facen efectius. Per posar un exemple hem de dir
que la Generalitat Valenciana no ha produït cap reglament
sobre ús administratiu del valencià i està obligada per l'article
27 de la LUEV, la qual donà a les diferents administracions
un termini de tres anys per complir els seus manaments.

Manquen, a més, dos elements fonamentals en el nostre
ordenament jurídic per millorar1'oficialitat de la Uenguadels
valencians. En primer lloc, la declaració expressa de la seua
catalanitat. El fet de donar a la llengua una denominació
oficial de caràcter popular i no tècnic, ha provocat (i continua
provocant) innombrables problemes d'ordre legal iadmi~
nistratiu. Per als tribunals, 1'argument filològic no ha estat
suficient, per això cal afegir l'argument legal reconeixent
explícitament la catalanitat de la nostra llengua en l'Estatut
d 'Autonomia valencià, tal com s 'ha fet en el de les Illes. En
segon terme (véalcas dir~hoaraquecelebrem el 60éani
versari de les Normes de Castelló) ens manca la creació per
llei d'una institució pròpia encarregada d'establir la norrtla
tiva lingüística en coordinació amb els altres territoris del
nostre àmbit lingüística, si més no, cal institucionalitzar la
participació valenciana a l'Institut d'Estudis Catalans. És
imprescindible establir una normativa d'obligada observàn~

cia pera totes les Administracions públiques i vàlida per a
tots els usos de la llengua (de l'escola a la TV),acabantaixí
amb aquesta situació de «models lingüístics» que només
provoca incertesa.

13-11-92, Levante
14-11-92, Mediterrémeo
15-11-92, Castellón Diario
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EL PRESENT DE LES NORMES DE
CASTELLÓ

ManuelSifre *

.ARA FA seixanta anys, una elit cultural valenciana va saber
fi dotar el País amb una ortografia normativa que va
permetre deixar enrere un món de taifes que a la curta sig
nificava la inviabilitat de la nostra cultura catalana en el
model cultural de l'Europa moderna. Van donar resposta a
una aspiració social abans que no fos massa tard per donar
Ia. Aquest va estar el seu servei. Les Normes, al seu moment,
van ser una condició necessària (i suficient amb l'aportació
dels nostres escriptors) per a sustentaren aquestes terres la
cultura pròpia.

Notem que ara, en una terra tan plena defilòlegs com la
nostra (per sort de metges j arquitectes d'aquesta .mena no en
tenim tants), ja hi ha al carrer, arreu del País Valencià, tota
una generació que ha aprés en escola -que aprén ara~

coses tan curioses com la ela geminada sense saber més que
remotament que això téno-sé-quina relació amb unes des
conegudes Normes de Castelló. A .molt estirar vincularan
aquestes eles amb un tal Fabra. I no patiran molt per això.
Potser d'aquesta quasi-anònima manera les Normes han ju
gat bé el paper que els pertocava: donar pas, lliurar carta de
naturalesa pròpia a una normativa que no creaven.

*Professor de la Universitat Jaume I
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Avui,el nostre referent ja 110 són les Nonnes, document
puntual, sinó directament l'Institut d'Estudis Catalans, ja que
continua donant resposta, en la mesura que això és possible,
a les novetats del món de final de segle. Perquè no hem de
perdre mai de vista el pes específic que la lletra juga encara
en aquestes societats de finals del segle xx; però al mateix

. temps hem de fer-nos conscients del pes creixent que la
cultura audiovisual juga dins del mateix espai. Abans de la
televisió encara era possible trobar gent monolingüe catalana.
A hores d'ara aquesta possibilitat és pràcticament impensa
ble. Taixò vol dir que les Nonnes, l'Institut, continuen essent
condició necessària però (ai!) insuficient pera la viabilitat iel
manteniment de la llengua i la cultura pròpies. Ara, lapos
sibilitat de deslleialtat lingüística (puntual, perenne, forçosa,
voluntària...)ês,quantitativament, molt mêselevada que fa
seixanta anys. Com tambêés més elevada la quantitat de
persones que ja no tenen el català coma llengua materna.

La gent que coneix la nonnativa, o l'ha apresa al marge
del sistema educacional,amb bones dosis d'esforç i volun
tarisme,o té menys de 25 anys (i això no lleva l'esforç). l
aquesta gent es pot adscriure a dos grups: el grup dels pro
fessionals (lingüistes, gramàtics i correctors) i el grup dels
usuaris (escriptors, periodistes... tots en general). El primer
grup està assolint una competència i uns coneixements del
català com mai ningú no els ha tingut. Aixòésrealmenten~

, coratjador i satisfactori. Però el segon grup opera en un mar
de vacil·lacions i dubtes (aquell accent va cap ací o cap allà?
això és un castellanisme? com s'ha de dir assajata?...). Una
llengua de correctors (per més bons que siguen), una llengua
de punyetes, en definitiva, no pot esdevenir una ferramenta
útil pera la massa ciutadana.• l 1'estandaritzacióês la claude
la pervivència.

Segurament, 1'estandarització oral ens l'ha de donar la
televisió, de la mateixa manera que ha fet que l'espanyol
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entre a les nostres cases. I això ho sap tota lagent,encara que
siga de manera intuïtiva: les enquestes revelen que un per
centatgedescaradamentelevat de la societat valenciana de
mana, per posar un cas significatiu, una TVV totalment en
català. Ienel món de les relacions laborals la normalitat en
català nomes serà viable si els usuariss'hj senten còmodes.
Ho ha escrit fa poc Josep Lacreu: «Cal crear les condicions
socials adequades perquè els professionals de cada branca
puguen expressar-se còmodament tambeen valencià. Sense
que això signifique haver de fer cap acte heroic ni cap esforç
personal desmesurat; com un gest rutinari; amb tota la natu
ralitat del món».

l parlant del tema dels professionals, d'ací a no res en
trarem a l'Europa del segle XXI. Les nostres universitats no
han de deixar escapar el tren de la traducció i interpretació,
i haurien de ser capaces de crear bons professionals de la
publicitat. Peracíes mou ara la demanda de professionals del
llenguatge.

El 1932 els inteHectuals van donar un servei social al
marge de Ja classe política. Avui comptem amb una classe
política valenciana (si mes no geogràficament parlant) i unes
aspiracions socials de normalitat lingüística. S 'haurà de lligar
una cosa amb l'altra. O no? Per a qui és bo que no siga així?

21-11-92, Mediterraneo
22-11-92, Castellón Diario
25-11-92, Levante
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SOBRE LES NORMES DE CASTELLÓ

Enric Valor *

/

E. .. .SCURIÓS que en l'incipient nacionalisme que a l'adveni-
ment de la República el 1931 començà ja a actuara

Alacant, no es produís una repercussió tan forta com a
València per l'aprovació i publicació d'aquestes -podem
dir-quasi definitives normes ortogràfiques. Trobe que de
via ser perquè a València, amb el RatPenat i les seuesacti~

vita.ts com a Castelló amb la Societat Castellonenca de Cul
tura, les discussions sobre.el tema degueren ser infinitament
més grans i conegudes -i pot ser aferrissades- que en una
ciutat molt més petita com Alacant, que aleshores era una
espècied'il1ade la calma en aquest aspecte tan important de
la nostra cultura.

Els nacionalistes del sud que ja estàvem fent actives
gestions per a constituir una institució patriòtica que henaviat
fou l'Agrupació Regionalista Alacantina, ja coneixíem les
"normes" pràcticament -uns més, <altres menys, és clar,
segons el nostre tarannà individual--. Feia un parell d'anys
que jo tenia I1ibres de l'Estel --una novel.Ja, un llibre de
viatges, un llibre de poemes- escrits amb ortografia i morfo
logia normalitzades, i que havia escrit jo mateix una narració
-L'experiment de Strolowickz- amb què vaig obtenir un

* Escriptor. Premi d'Honor de les Lletres Valencianes
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primer premi d 'un concurs de contes i que fou publicada en
ElCamíel1932. A laciutatd'Alacanthihavia una llibreria
propietat de l'alcalde Llorenç Carbonell, .membred'Izquierda
Republicana, on trobàvem .moltes de les obres literàries pu
blicadesa Barcelona per editorials com Proa,especial.ment,
com Llibreria Catalònia i fins i tot com la Barcino. Com
pràvemquan podíem noveHes i altres lectures i després
Carbonell també ens deixava llibres si érem de l'Agrupació.
Tot obres, és dar, d'ortografia normalitzada.

No cal dir que sí que es produí una gran satisfacció
entre tots els joves interessats en la llengua i literatura
nostrades, que eren més dels que semblava en la bella
ciutat meridional. La gent ja estava cansada de l'ortografia
castellana aplicada a València i a Alacant en les distretes i
interessants publicacions d'humor i política de caire po
pularcom La Traca i La Chala, de València, i El Tia
Cuc, d'Alacant. A València queia .malament l'ortografia
castellana, encara que per la fonètica castellanitzada de
l'apitxat no es notava tant Coma Alacant la inconveniència
de representar com ara el fonema prepalatal africat sonor
per una chen compte d'una j o una g. Així puchar per
pujar o choc per joc, era una grafia més desagradable i
detonant a Alacant que a I'Horta de València.

Elpobled'Alacant ciutat parlava el valencià amb una
fonètica normal:poseïa la s sonora, representada en posi
ció inicial o dar-rere consonant per z (zero, colze), i per
una s sola entre vocals (cosa, posar); i també la j (o g
davant e, i) sempre sonora. Com tot el valencià meridio
nal, el poble alacantí feia els enllaços fònics normals, com
per exemple la sen posició final que es sonoritza davant
un mot començat per vocal o consonant (dos hòmens, tres
dies). Allà, tothom que conegués els problemes que la
manca d'unes normes correctes i unificades produïa en la
literatura d'aleshores, les va fer seues amb entusiasme
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també tot tenint en compte que s 'adaptaven amb absoluta
perfecció i comoditàta la llengua viva.

Van reblar el clau les obres de Carles Salvador, d'acord
amb les nonnes i ajudant a la seua difusió, Vocabulari or
togràfic valencià (1933), Ortografia valenciana (1933-1937)
i Mmfologia valenciana (1934).

Vaig ser pels anys 1933 i 1934 jurat de llibrets de les
Fogueres d'Alacant, j ja rígidament es van jutjar els treballs
presentats d'acord amb les Nonnesde Castelló i amb molta
més autoritat que en anteriors concursos.

28-11-92, Meditemíneo
1-12-92, Levante
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LES NORMES DEL 32 I ELS
ESTUDIANTS DEL 92

Delegació d'Estudiants *

A. LS ESTUDIANTS ja no se'ns fa gens estrany estudiaren un
fi «lloc» que tinga un nom tan clar i explícit com «Ul1i~
versitat Jaume 1», d'altra banda tan nostre i acceptat per
tothom, encara que hi haja alguna opinió isolada que, bus
cant la notorietat personal, cauen el ridícul més casolà.
Més bé alcontrari,semblaque avui ja no pot ser d'una
altra manera, perquè la nostra societat pren consciència del
gran valor del patrimoni lingüístic que compartim els va
lencians.

Tots sabem que aquest patrimoni ha travessat circums
tàncies molt crítiques fins a la Renaixença, al segle XIX, i
durant les diferents dictadures del nostre segle. Un dels
principals problemes era la manca d'una ortografia unifica
da al Harg del període que anomenem Renaixença. Aquest
problema va quedar resoltquanel1913 la Secció Filològica
d'unainstitució tan rellevant com I'Jnstitut d'Estudis Catalans
va publicar les seues normes ortogràfiques, les quals donaven
a la llengua un aspecte modem i superaven diferències dia
lectals. Per això se'ns fa necessari agafar una perspectiva
històrica per tal d'entendre el redreçament de la nostra llen
gua i la situació actual.

* Universitat Jaume I
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El 1932 ladutat de Castelló va ser escenari d'un fet
històric: l'acceptació de l'ortografia de l'Institut per pres
tigiososintel·lectuals i reconegudes entitats, que va donar
lloca les anomenades Normes de Castelló, que significaren
la fi de l'anarquia ortogràfica al País Valencià 1 una im
portant eina pera la normalització lingüística 1 cultural,
encara no assolida.

Avui ja tenim els fruits de tots aquests esforços. Nosaltres,
els qui actualment estem a la universitat, som la primera
generació que ha estudiat el valencià des dels primers anys
d'escolaritat. Ata cal que aquesta normalitat arribe a la uni
versitatamb suficient força perquè no ens limitem.a la sim
ple retolació de dependències oa facilitar impresos «nor
malitzats»; nomes fent una tasca en profunditat, o siga, fent
arribar el valencià a les aules, als texts i a les explicacions
diàries, la Universitat Jaume l serà plenament conseqüent
amb els seus principis fundacionals i amb la tradició de la
nostra ciutat.

De tota manera, veiem signes que indiquen que anem
avant. Les dades de l'última macroenquesta (1992) de la
Conselleria de Cultura són reveladores: la capacitat de par
lar el valencià disminueix segons el nivell d'edat. D'un
màxim (68%) que sap parlar-lo fluidament entre la població
de mes de64anys,aun mínim entre la gent de 25a 34 anys
(56%). Però aquesta tendència s'estabilitza o canvia lleuge
rament designe en el grup d'edat mes jove, 16-24 anys, on
augmenta la capacitat de parlar fluidament al 58%. Aquest fet
demostra que hi ha hagut un trencament de la tendència so
ciala perdre el valencià i que són les generacions mes joves,
la nostra, les que protagonitzen la recuperaci6lingüística.

Si comparem l'enquesta d'enguany amb la de 1989, po
dem establir una evolució quant.al progres en el coneixement
del valencià. Ata, la competència lingüística de la població
valenciana ha augmentat: renten (+3%), el parla (+18%),el
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llig (+17%) i sap escriure '1 (+25%); el fet que el valencià
estiga present al sistema educatiu ha produït aquest salt
qualitatiu en tant poc de temps.

El valencià, entre els joves universitaris,es considera una
llengua perfectament apta tant per als usos acadèmics icul~

tes com per als lúdics i d'esplai. S'ha de tindre molt en
compte tota la moguda.del rock català, amb bona música feta
per grups del Principat i d'ací mateix... ens trobem davant
d'una altra fita històrica.

La Delegaciód 'Estudiants vol sumar-se a tot aquest
ffiovimentqueestà situant la nostra llengua al lloc que li
correspon, perquè pensem que és ja una necessitat i una de
mandaque no potser ignorada.

5-12-92, Meditemíneo
5-12-92, Castellón Diario
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CASTELLÓ, DESEMBRE DE 1932; EUROPA,
DESEMBRE DE 1992

Frederic Chaume *

M.•. \\. OLT S'ha escrit ja, i més que se n'escriurà, sobre la im
• portànciaque va tenir aqueU desembre de 1932 quan,
al nostre Castelló de la Plana, uns hòmens estudiosos del
llenguatge van arribar a la cabdal conclusió que una llengua
ha de tenir certes regles i certes normes, i que, alhora, es to
talment absurd no reconéixer les varietats i possibilitats que
una llengua té.

Seixanta anys després, a la també nostraEuropa, la firma
d'aquelles normes està en consonància amb els temps que
corren. Hui en dia, tots estem d'acord que una llengua no és
un fet monolític i immutable, que la llengua varia segons qui
la utilitza i que també varia segons per a què s'utilitza. I que,
precisament, aquestes varietats són allò que fa que una llen
gua siga més rica, que els usuaris tinguem una capacitat lin
güística que ens permeta expressar-nos en qualsevol situació
en la nostra llengua.

¿,Quèestà passant a Europa? Per exemple, a la Gran
Bretanya, la concepció ha canviat totalment en els darrers
vint anys. Abans, anglés era únicament allò que els locutors
de la BBC parlaven als informatius de la tele i la ràdio. Això
era el bon anglès. Hui tots s 'han adonat que,precisament,

* Departament de Filologia de la Universitat Jaume I
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allò que fa a una llenguauniversal,allòque fa que una llen~

guasigaelnostre vehicle d'expressió en qualsevol situació
és la tremenda quantitat de varietats que aquesta llengua té.
Els locutors britànics dels anys 90 parlen amb el seu accent,
utilitzen formes d'expressió que abans no eren considerades
bones i adeqüen la llengua a la situació en què es troben.

El reconeixement de totes aquestes varietats fa gran una
llengua, li dónapossibi1itats, la fa més sòlida i alhora més
oberta, més utilitzable, i sobretot, fa que cadascú es senta més
vinculat a ella, que senta que és la seua llengua. Cap ciuta~

dà de Liverpool pensaria que pel fet que al seu poble una
paraula es diu diferent a com es diu a Londres, ja no parla la
mateixa llengua que parlen a Londres. Cap ciutadà americà
pensaria que, com que ells escriuen i pronuncien certes pa~

raulesde manera diferent a com ho fan a Londres oa Glas~

gow,a.llòqueparlen i escriuen ja no és anglés. Seria una
pobra concepciód'un fet tan extraordinari i tan ample com
és una llengua. l els nostres paisans, ara fa seixantaanys,ens
vanajudaracomprendre~ho.

9~12~92, Castellón Diario
12~12~92,A1editerraneo
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LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA A
L'ENSENYAMENT:

ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Joan Perairp*

ARAQUECOlIllUemorem el60è aniversari de la signatura
/ ·..de les Normes de Castelló i eLdesè aniversari de l'apro~

vació de l'Estatutés, potser, un bOQ moment per fer balanç del
que ha suposat el proçés de reçl:lp~ració lingüística engegat
des de l'arribada de la democràçi(l~ lés un bon moment, sens
dubte, per reflexionar sobre els problemes i les di:fi.cu}tatsque
es plantegen encara al voltantde la incorporació de la llengua
pròpia del país .al sistemaeduc.atiuvalencià. Una vegada
cOmpletat el procés de normativització del valencià amb la
signatura de les Normes deI3~,lasocietat valenciana s 'havia
d'imposar l'objectiu irrenunciable d'ampliar l'ús sociaJ4e-Ia
llengua del país a tots els àmbits queprQgressivament havien
estat ocupats de forma exclusiva pel castellà. La introducció
del valendàa l'ensenyament fou un dels objectiuspnoritaris,
però la n¡.P1l..lra de laGuerra impedí laconsolidaci6 dels tímids
i prometedors; intents que s'haviyn fet durant la República, El
procés de normalització del valencià estava tot per fer.

Després del buit absolut del franquisme i del desgavell
dels primers anys de la democràcia, el 1982 s 'aprova
l'Estatut i el 1983 es publica la LUEV, documents legals que

* Assessor tècnic de Valencià. Servei d'Ensenyarnentdel Valencià.
Generalitat Valenciana
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serviran de punt de referència per a la introducció del Va
lencià a l'ensenyament. Tant l'Estatut com la Llei d'Ús
consoliden per al País Valencià el bilingüisme com a model
de planificació lingüística i punt de referència de la legisla
cióposterior ide les actuacions dels poders públics. Els
progressos aconseguits durant els poc més de vuitaÍ1Ys
d'aplicació de la LUEV sónim.portants, almenys des de la
perspectiva del buit absolut que teníem com a punt de re
ferència, i més si limitem 1'anàlisi al món de l'ensenyarnent.

En primer lloc, cal destacar la generalització dê
l'ensenyament del valencià com a assignatura en els nivells
d'ensenyament obligatori iel reciclatge del professorat a
través dels cursos de valencià per al professoratnouniver
sitari,organitzatsconjuntarnentper la Conselleria i les UÍ1i
versitats. Aquest darrer factor ha fet possible laintroducpió
progressiva dels programes d'ensenyament en valenCià
(BEV), tantenl'ensenyarnentbàsiccomenelsensenyarnents
mitjans. Malgrat els constants entrebancs de les forcesniês
reaccionàries, l 'aplicació dels prograrnesd'ensenyarnenteri
valencià i dels programes d'incorporació progressiva del
valencià com a llengua d'ensenyament i, darrerament, dels
programes d' immersió lingüística, ha permès passar dels
1.432 alumnes d'ensenyament b,àsicque reberen EEVdurant
el curs 1983-84 als 39.418 del curs 1992-93. Els centres
d'ensenyament secundari apliquen dosprograrnesdiferents,
les 1íniesd'ensenyament en valencià, que impliquen un
tractament íntegrament ien valencià de la totalitat de les ma~
tèriescurriculars, i les assignatures soltes incloses en les 1í
nies encastellà. En aquest nivell educatiu, la progressió ha
estat igualrnentsignificativa, ja que s'ha passat dels 1.280
alumnes del curs 1983-84 als 54.282 del 1991-92. Durant el
present curs escolar, al voltant de 50.000 alumnes rebran
algun tipus d'EEV i, d'aquests, 4.700 estudiaran en les línies
d'ensenyament en valencià. Finalment, les subvencions a
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l'EEV, la progressiva normalització lingüística delsoentres
docents j de l 'administració educativa iel treball del Servei
d'Ensenyament del Valencià, especialment a través de l'as
sessoramental professorat que fa EEV, són elements clau per
a lanormalitzaoió 1ingüísticaen l'ensenyament que cal va
lorar positivament.

Tanrnateix, malgrat els avanços, ens trobem encara molt
lluny d'assolir els objectius finals del procés de normalitza
ció lingüística, fins i tot si ens limitem al món de l'en-sen
yament i acceptem com a objectiu final el bilingüisme real de
tots els valencians. Qualsevol lectura de la situació actual de
la normalització lingüística a l 'ensenyament amb unes mí~

nirnespretensions d 'objectivitat exigeix la consideració
global del procés de normalització lingüística, d'una banda,
i de tot l 'àmbit de l'ensenyament, de l'altra. Les interpreta
cions parcials sempre deformen la realitat. L'ensenyament ha
estat la punta de llança en el procés de recuperació de la
llengua pròpia dels valencians, gràcies, sobretot, a l'esforç
continuat dels ensenyants. Indubtablement s'ha avançat, però
encara resta molt per fer. .És significatiu, perexemple,queel
nornbred'alumnes de secundària que estudien durant el curs
actual en les líniesd'ensenyament en valencià representa
només el 2,4% del total d'alurnnes escolaritzats en aquest
nivell educatiu. En aquesta fi de segle, que es plantejadeci
siva per al món de l'ensenyament, no podernperdrede vis
ta que el coneixement d'una llengua no en garanteix l'lÍs, fms
i tot quan aquest coneixement és compartit per tota la po
blació d'un territori. l aquest és, ara mateix, el repte. En
aquest sentit, s'hauran d'establir amb urgència elsmecanis
mes legals necessaris per tal de fer efectiva l'obligatorietat
del coneixement ~i, per tant, la possibilitat d'lÍs~ del va
lenciàper part de tot el professorat. A més a més, calgene
ralitzar l'obligatorietat de l'ensenya-ment del valencià com a
assignatura i plantejar-se una renovació en profunditat dels
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elements curricularsde lamatèria que privilegie els aspectes
comunicatius i pràctics sobre els continguts gramaticals,
continuar amb l'extensió progl'essiva del valencià a
l'ensenyament, completar la normalització lingüística dels
centres docents i impulsar d'una forma decidida, des de tots
els àmbits, el procés de recuperació del prestigi de la llengua
pròpia del País Valencià. Cal, en defInitiva, fer de la nostra
llengua una llengua normal, una llengua que s'use normal
menten qualsevol àmbit de la vida pública i privada. Cal
potenciar l'ús social de l'idioma com a signe de la pròpia
identitat. Ens juguem el futur.

20-1-93, Levante
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APÈNDIX



LES NORMES DE CASTELLÓ

Joan Fuster

1) ER LA Festadel Llibre del 1933 1'Ajuntamentde València
..IJ publicàel fulletque.ara reproduïm en facsímil. L'edició
foq àmplia, i generosament escampada. Es tractava d'un text
jmportantperatotsels valencians, des delSénia alSegura: les
~~Normesd'Ortografia»que,pocabans, el 21 dedesembre del
1~$2,havienestatacordades a CastellódelaPlana a fi desu
perarunesdiscrepànciesde·criterigramaticaltanabsurdescotn
triVials iquenomés feien que dificultar1'ús escrit -líterario
no--delaUellgua.L'evolucióde lanostra recuperació.cuJ.tural
e.xtgiaamburgència unafórmulaútildecaraal futur:unafór
m»la unànime, lògica i ben pensada. L'any que ve faràcin
qll¡ll1taanysd'aquel1es«Normes». Ban estatcinquanta anys
fructuosos, perquè, moltlentament però amb seguretat, les
«Normes» han estat acceptades atots elsnivells: l'acadèmici
e1popular.Enels últims temps s 'ha produït la temptativa de
tomar al'anarquiaortogràfica, i aixònopodràsinórepercutir
contra la salut de l'idioma. És fer un pas en arrere.

.Val la pena de recordar els noms i les voluntats quedo
Jll:)+en suporta les ~<Normes de Castelló». La llista, llarga, té
Ull valor històric ben significatiu. Descartant les agrupacions
polítiques valencianistes de l'ièpoca--que, de tota manera,
tarp.bé tenien el seu pes-, s'adheriren a les «Normes de
Castelló» la Societat Castellonenca de Cultura, el Centre de
Cq~tura Valenciana, el Sem.inari·de Filologia de la Universitat
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de València, Lo RatPenat, l'única editorial que en aquell
moment teníem, L'Estel, iel setmanari El Camí, encara
unitari aleshores. Convé advertir que, en la preparació de les
«Normes», ja hi havia hagut un treball previ, eficaç i digne.
A Castelló de la Plana mateix, l'actitud dels hòmens de la
Societat Castellonenca de Cultura era ben clara, com ho ha
via estat la del grup universitari «Acció Cultural Valenciana»,
la revista Taula de Lletres Valencianes i fins i tot una últi
ma etapa d'El Cuento del Dumenge. El sector inteHectual del
País Valencià més sensible a les necessitats col·lectives
s'havia avançat en aquesta direcció.

Entre els primers firmants individuals de les «Normes de
Castelló» figuraven el pare Lluís Fullana, NicoÜm Prirnitiu,
T. Llorente i Falcó, Francesc Martínez i Martínez, Maximilià
Thous Orts, Eduard López-Chavarri, Josep Sanchis Sivera,
BernatOrtín, Sa.lvador Carreres Zacarés, LluísCebrian Mez
quita, que procedien de generacions o de principis teòrics di
vergents. El grup de Castelló, després de La llengua valen
ciana de Lluís RevestCorzo--11ibreaclaridor quan es va pu
blicar-, i abans, no podia aportar més que una evident con"
formitatal sentit comú: Salvador Guinot, Àngel Sanchez
Gozalbo,Gaetà Huguet Segarra, Josep PascualTirado, Joan
BaptistaPorcar, Maximià Alloza, HonoriGarcia,L1uís Sales...
I d'Alacant venia la fIrma, potsermés simbòlicaquealtracosa,
de Francesc Figueras Pacheco. Els escriptors i els erudits més
jóvens, que van ser de fet els promotors de les «Normes», van
signar-les. ¿I com no ho haurien d'haver fet els infatigables
lluitadors nacionalistes com Eduard Martínez Ferrando?

Continuem la ressenya: Carles Salvador, Almela i Vives,
Navarro Borràs, Soler i Godes, Emíli Gómez Nadal, Adolf
Pizcueta, Mateu i Llopis, Sanchis Guarner, Enric Duran i
Tortajada, Pasqual Asins, Igual Úbeda; Joan Beneyto Pérez,
Angelí Castanyer, Francesc Carreres i de Calatayud, Thous
Llorens... I polítics. com Ignasi Vi11alonga, Joaquim Reig,
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Francesc Bosch Morata. l més noms que ja, hui, no diuen tant.
Davant la perspectiva d'unes «Normes» que podien donar una
estabilitat «normal» a l'idioma, poques van ser les inhibicions.
En la pràctica, també van acatar-les -amb més bona fe que
coneixement-les publicacions d'abans del 36. Les diferèn
cies van ser mínimes. Després del 39, la instauració de les
«Normes de Castelló» va progressar, tant des d'una revista
fallera com Pensat i fet, com des de les primeres editorials
cultes (Editorial Torre,de Xavier Casp i Miquel Adlert, Lle
tres Valencianes, Sicània, etc.). Tot s 'ha·de dir: les «Normes
de Castelló», tal com van ser acceptades, van ser «un acord
transaccional», ien la mateixa «declaració» que les justificava
obriren la possibilitat d' «anar rectificant i mi1lorant»el siste
ma adoptat. Això s 'ha fet.

Les «regles» sumàries que s 'aprovaren a Castelló el 1932
han tingut, després, les «rectificacions» i les «mi1lores» que
una concepció més dinàmica de l'idioma han facilitat lin
güistes, poetes, narradors, assagistes, erudits,economistes,
antropòlegs, pedagogs, geògrafs, dramaturgs... Una llengua
com la nostra, afligida per una depauperació secular iper
l'hostilitat oficial d'uns règims centralistes, només pot salvar
sea través d'un intent dignificador radica1mentassumít per la
societat. l en això no podem fer concessions. Hem de pensar
què ha estat i què és el resultat del mig segle·de les «Normes
de Castelló». No podem renunciar a tot allò que havíemco
mençat a aconseguir amb les «Normes»: la «normalitat».

L'Ajuntament de València, en tornara publicar les primi
tives «Normes de Castelló», no vol sinó exhumar una opció
que ja va prendre en 1933, i que mai, fins ara, no ha estat
desmentida: ni tan sols en elperíode franquista. De més amés,
amb la present reedició, aspira a rendir homenatge als qui, fa
mig segle, decidiren fer un primer pasd'unitat i d'esperança.

València, 25 d'abril, 1981
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LES NORMES: QUÈ, SI NO?

Francesc Michavila i Pitarch *

D URANT uns nou mesos, la Universitat Jaume l ha gene~

••.•••••. rat una bona quantitat de comentaris i d'actuacions al
voltant de les Nonnes .de Caste1l6. Els mitjansdecomuni
caci6 n'han recollit fidelment una bona part i, per això ma~

teix, constitueixen ja una documentació sobre .la qual es
poden establir algunes opinions personals. En aquest cas, les
meues. En una valoració objectiva, jo crec que el balanç de
la commemoració ésenonnement positiu. l no sols perquè
siga convenient recordar el profund sentit cívic de l'acord
adoptat a Castelló de la Plana, ara fa seixanta anys, amb el
suport explícit d'un grup ben notable de personalitats de
l'època, sinó pel fet que aquella adhesió fou continuada, fms
ara mateix, per una altra molt més àmplia i decisiva: la dels
milers i milers de persones que han tingut accés a la cultura
escrita en la llengua del país, a través del vehicle gràfic
aprovat el 1932.

Tot això ens corrobora, al meu parer, allò que vaig poder
dir, fa uns dies, en la sessió inaugural de lacelebraci6:en.la
història del País Valencià contemporani, poques iniciatives
culturals han obtingut tanta unanimitat en les adhesions, a
l'hora de nàixer, ni tanta vitalitat posterior, com aquell acord
civil que anomenem les Normes de Castelló. l vaig dir tam
bé que, gràcies al sentit de la responsabilitat i a la c1arivi-

* Rector de la Universitat Jaume l
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dència d'una sèrie de personalitats i1-1ustres, de Castelló i
d'altres poblacions de la nostra terra, hem trobat resolta una
qüestió, 1'ortogràfica, que anteriorment havia suscitat tota
mena de controvèrsies i debats, en general estèrils, però que
de tant en tant encara hem pogut veure lamentablement res
suscitats.

En qualsevol cas, des de la Universitat Jaume I, i amb el
suport i lacol·laboració de diverses institucions valencianes,
hem volgut -i considere que ho hem aconseguit-evitar
una commemoració nostàlgica, malgrat que ens haja semblat
oportú i lògic incorporar,ambcriterisdidàctics,elements
documentals i històrics a l'exposició muntada a la Casa
Abadia. Hem volgut fer,això sí, una lectura actual de les
virtualitats que ofereix I'acord castellonenc de 1932, com a
fórmula ortogràfica, però també com a declaració explícita i
rotunda a favor de la plena normalització lingüística. En el
País Valencià d'ara mateix i, també, potser més encara,
pensant en el del futur, immers en les esperances i les com
plexitats de la nova Europa que naix.

És per això que tots podem subscriure ara aquesta vo
luntatde recuperació de l'idioma, amb les mateixes paraules
que obrien la solemne declaració de 1932: «la llengua pròpia
és la més alta manifestació de la personalitatd'un poble ( ...)
aquells pobles que .han recobrat la seua consciència com .a
tals no sols s'entreguen a l'ús del seu propi parlar, sinó que
aspiren a la seua màxima depuració com a fenomen cultural
i com a prova que volen tomar a ésser ells mateixos».

Aquest és el missatge que hem recollit del passat,per
damunt de les vicissituds del temps transcorregut, i la vo
luntat que volem transmetre capa l'esdevenidor. Com una
part més del compromís de la Universitat amb la societat que
li dóna vida i raó de ser.

27-12-92, Mediterrémeo
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