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l govern d’Alberto Fabra ha tor-
nat a fer el ridícul. A més, de ma-
nera esperpèntica i ostentosa,
com ja ens té acostumats, dis-

sortadament, als habitants del País Va-
lencià. Sembla que l’inquilí del Palau de
Generalitat –immoble que ocupa per
obra i gràcia de la designació de Maria-
no Rajoy, i no avalat per les urnes– no
considera prioritari solucionar els
greus problemes que assetgen el seu go-
vern. Els 559.523 valencians que amb
nom i cognoms omplen la llista de
l’atur, els 29.643 milions de deute pú-
blic –el més alt de l’Estat amb relació al
PIB–, els proveïdors als quals no paga,

E

els xiquets que estudien en aules prefa-
bricades i als quals retalla l’ensenya-
ment en valencià, i la desena de dipu-
tats que ocupen un escó a les Corts i al-
tres tants alts càrrecs imputats per cor-
rupció, li semblen peccata minuta da-
vant la gosadia de l’Acadèmia Valencia-
na de la Llengua (AVL).
L’entitat normativa i estatutària ha ho-
mologat valencià i català en la definició
que fa del primer en el Diccionari nor-
matiu valencià (DNV), aprovat per ma-
joria pels seus membres fa unes setma-
nes. “Llegua romànica parlada a la Co-
munitat Valenciana, així com a Catalu-
nya, les Illes Balears, el departament
francès dels Pirineus Occidentals, el
Principat d’Andorra, la franja occiden-
tal d’Aragó i la ciutat de l’Alguer, llocs
on rep el nom de català”, recull el text.

UN AUTÈNTIC SACRILEGI pel sector ultra
del PP valencià –el que abraça les tesis
del blaverisme i que fins i tot ha dit que
el valencià ve de l’iber–, que, amb la gas-
tada excusa de la defensa de les senyes
d’identitat, ha tornat a atiar un conflic-
te, per a la resolució del qual precisa-
ment va ser creada l’AVL a instància
dels expresidents Jordi Pujol i Eduardo
Zaplana, amb el vistiplau de José María
Aznar. Així, la maquinària per lluitar
contra les ingerències de “l’enemic ca-
talà” s’ha posat una vegada més en mar-
xa. Ha estat sempre una maniobra per-

fecta de distracció i ho està sent ara
–com pot entendre’s si no que tota la
premsa estiga més pendent d’aquesta
polèmica que d’altres qüestions–, i tam-
bé de refermament del líder de torn.
Però en aquesta ocasió els contraris a la
unitat lingüística han anat més enllà en
una batalla en què la víctima sempre és
una llengua que ni parlen, i que, si ho
fan, és per atacar-la. El president Fabra
no ha dubtat a fer servir d’ariet el Con-
sell Jurídic Consultiu (CJC), al qual va
encarregar, a través de la consellera
d’Educació, M. José Catalá, un dictamen
sobre l’encaix de la definició del DNV en
l’Estatut. El CJC, entitat també estatu-
tària, ha arribat a la conclusió que la defi-
nició no s’acomoda a l’Estatut, que diu
que “l’idioma valencià és la llengua prò-
pia de la Comunitat Valenciana”, procla-
mació que ha de servir “com a paràmetre
normatiu i definitori del vocable valen-
cià”. Això no obstant, reconeix que“el
valencià és el que l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua diga que és, en exercici de
la seua funció de determinar la normati-
va oficial del valencià en els seus aspec-
tes gramaticals, sintàctics, fonètics, or-
togràfics, lèxics i tots els altres que si-
guen necessaris per al correcte ús de la
llengua. Així, el dictamen, que no és vin-
culant, ha acabat enfrontant dues enti-
tats d’autogovern, per a les quals –no ho
oblidem– Fabra ha plantejat una reduc-
ció dels seus membres.

A HORES D’ARA, partidaris de la decisió
del CJC i defensors de l’autonomia i la
independència de l’Acadèmia, assistei-
xen en una tensa calma al següent em-
bat. Ahir mateix, la consellera Catalá
confiava que l’AVL, que en una primera
reacció al dictamen ha insistit que la de-
finició s’adiu a l’Estatut, “reflexionarà”
i s’avindrà a rectificar la definició. Al
seu costat, el vicepresident José Ciscar
va assegurar que el País Valencià no es
pot permetre de nou una polèmica so-
bre la llengua –“això ens afebliria com a
valencians”, va dir– i va fer una crida a
la “serenitat i racionalitat”.

EL DISCURS DEL PP TÉ POC DE CIÈNCIA i ra-
cionalitat i molt “d’ignorància”, tal com
han emfasitzat aquests dies nombroses
institucions acadèmiques. Les cinc uni-
versitats públiques valencianes van
subscriure un comunicat en què exi-
gien “respecte científic” per la definició
de l’AVL. “Estem construint la societat
del coneixement i no es pot anar en con-
tra seu, perquè seria tornar a èpoques
de foscor i ignorància [...]. La investiga-
ció i la cultura han d’estar per damunt
de discussions purament partidàries”,
expressaven. Fabra diu que no s’ha
plantejat tancar l’AVL, però també va
afirmar que no tancaria RTVV i final-
ment ho va fer, quan va veure que ja no
servia als seus interessos. Llavors va fer
un ridícul planetari i ara està a punt de
cometre’l una altra vegada davant la co-
munitat lingüística internacional. ■

Fabra, contra la ciència i la raó

El govern d’Alberto Fabra torna a
atiar el conflicte lingüístic per
interessos partidistes. La seua
oposició a la definició de l’AVL del
valencià, que l’homologa al català,
no té res a veure amb la pretesa
defensa de les senyes d’identitat.
Fabra recorre una vegada més a la
tradicional estratègia de distraure
els ciutadans amb “l’enemiga
Catalunya” dels greus problemes
econòmics i socials que assetgen
el seu govern, que podria ser l’últim
del cicle del PP a la Generalitat

ANÀLISI 
EL PP VALENCIÀ RECORRE
A LA BATALLA LINGÜÍSTICA

Captura de la pantalla del web de l’AVL, on es publica el ‘Diccionari normatiu’, que recull la definició de ‘valencià’ ■ EL PUNT AVUI

JURÍDICA

El Consell insisteix que es
tracta d’un conflicte jurídic,
que no qüestiona la funció
científica de l’AVL, de la qual
diu que és una “entitat
administrativa” amb
acadèmics

DIVISIÓ

El president Fabra ha
aconseguit que dues entitats
estatutàries s’enfronten per
una qüestió sobre la qual hi
ha consens internacional

SUPORT DELS TRIBUNALS

El CJC no ha tingut en
compte la cinquantena de
sentències, fins i tot del
Tribunal Constitucional, que
avalen la unitat lingüística

PeriodistaTere Rodríguez




