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Josep Daniel Climent, Les Normes de Castelló. L’interés per la llengua dels
valencians al segle XX, Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, 2007, 486 pp.

Definitivament, la celebració –durant l’any 2007– del 75è aniversari de les
Normes de Castelló ha estat digna i, encara, admirable; sens dubte, extraordinària. Fins
i tot ha superat amb escreix la commemoració del 50è aniversari, que va comptar amb
el grandiós aplec del 25 d’abril de 1982 a la plaça de Bous del Castelló de les Normes,
una convocatòria que, a més, bullia d’emoció amb el record encès de la mort de Sanchis
Guarner. I bé, una de les aportacions valuoses al 75è aniversari ha estat la publicació
de Les Normes de Castelló. L’interés per la llengua dels valencians al segle XX, del professor
Josep D. Climent. Ara per ara, aquesta obra corona la trajectòria investigadora que, per
cert, arrancava l’any 1982, el qual, doncs, admet de ser considerat el punt de partida
de la línia de recerques –que inaugurava exactament l’estudi de Francesc Pérez i
Moragón, Les Normes de Castelló– centrades en la reflexió a l’entorn de la codificació
lingüística del País Valencià contemporani.

Amb el seu llibre, un volum de gruix considerable, que conté una informació
documental densa, Climent ens presenta una recapitulació ordenada i ben enfocada
dels punts de vista dominants entre els investigadors més prestigiosos que han tingut
les Normes que van acordar-se a Castelló de la Plana, l’any 1932, alhora que hi fa
aportacions noves, força interessants. Per començar, l’obra s’anota la prerrogativa de
ser el tractat sobre les Normes més voluminós dels publicats fins al dia d’avui.

A banda dels components paratextuals del llibre (en primer lloc, el «Pròleg» de
Josep Palomero, la «Introducció», la «Bibliografia» i l’«Índex de noms») el text
s’estructura en tres parts bàsiques, la primera de les quals («Els precedents de les
Normes de Castelló») es limita a situar, mitjançant una visió esquemàtica i breu, el
procés històric que va precedir la gestació de les Normes. Ben mirat, la situació caòtica
–l’antinormisme valencià crònic, que denunciava l’enyorat Sanchis Guarner– que
clausurava l’acord castellonenc de 1932 descansava damunt unes arrels centenàries, les
quals començaren a manifestar-se, com és sabut, en les Regles d’esquivar vocables, del
segle XV i d’autoria debatuda. Afegim encara que aquest camp precís de la història
cultural del País Valencià cau dins l’àmbit d’especialitat de l’autor, de la qual ens en
va deixar bona mostra amb el seu treball L’interés per la llengua dels valencians (segles XV-
XIX), que va publicar-li el Consell Valencià de Cultura, l’any 2003.

La segona part («Les Normes de Castelló de 1932») ocupa una posició de
centralitat dins el llibre, una centralitat no solament espacial (pp. 61-251) sinó sobretot
conceptual. En efecte, tota la informació substancial sobre el tema que planteja l’obra
està continguda en aquesta part central, la qual, doncs, per si sola bastaria per justificar
la presència del llibre. Tot partint de fons documentals abundosos, l’autor analitza el
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procés final de gestació de les Normes –que situa entre l’aparició de la revista‘Taula de
Lletres Valencianes (1927) i el 21 de desembre de 1932–, la seua ratificació per part del
valencianisme i la projecció social immediata que va assolir la flamant codificació
lingüística valenciana. Així doncs, el decenni comprès entre 1927 i 1936 constitueix
l’objecte central i prioritari d’interès d’aquest treball.

Finalment, la tercera i darrera part introdueix una mena de ruptura en la
metodologia aplicada en les dues parts precedents de l’obra. En efecte, malgrat el títol
que l’encapçala («La divulgació de les Normes de Castelló (1932-1938»), les Normes
com a tema predominant hi són substituïdes per sengles estudis sobre la producció
gramatical primitiva que van generar els quatre tractadistes que, per cert, van ser els
promotors capdavanters de la normativa fabriana al País Valencià, Carles Salvador en
primer lloc, així com Josep Giner, Manuel Sanchis Guarner i Enric Valor.

A fi de comptes, considerada en conjunt l’obra del professor Climent és una
investigació admirable sobre un dels episodis claus que van marcar el procés cultural
viscut per la societat valenciana tot al llarg de la primera meitat del segle XX, això és, les
Normes de Castelló, sens dubte una fita en el procés de reincorporació a la modernitat
d’aquesta societat; ben mirat, una operació que era dissenyada, en termes més o menys
explícits, mitjançant la proposta de sintonitzar la dinàmica sociocultural valenciana
amb l’horitzó ampli i generós de la catalanitat. Així doncs, l’enfocament, la interpretació
i la valoració que l’obra fa de les Normes combinen la lucidesa i la correcció
argumentatives amb el domini d’un patró discursiu que manifesta una notòria eficàcia
didàctica. En tot cas, l’agilitat amb què flueix el discurs expositiu es veu ací i allà alterada
per l’excés de les citacions textuals, sovint prolixes, moltes de les quals han de semblar
sobreres sobretot als coneixedors de l’edició recent (Les Normes de Castelló. Textos i
contextos, 2002) d’aquestes fonts documentals. Convé remarcar, a més que, tot al llarg
del seu estudi, Climent s’hi mou amb un domini de la bibliografia sobre el tema i alhora
amb un coneixement admirable de la premsa valencianista de la República. En aquest
sentit, considere remarcables les dades que extrau de fonts com el Diario de Valencia
(en concret, atorgue un interès elevat als textos exhumats ací de Josep Cervera Aviñó),
Lletres valencianes. Revista literària popular, així com les actes del Centre de Cultura
Valenciana. Hi mereix així mateix una atenció especial la informació corresponent a
les gestions relacionades amb les Normes de Castelló que Nicolau Primitiu va dur a
terme amb el pare Fullana, amb Bayarri i, en general, amb nombrosos socis de Lo Rat
Penat . Per cert, la presència del tal Josep Cervera incita a indagar la possible relació
d’aquest personatge amb el Manel Cervera que va formar part del grupet de signataris
que Lo Rat Penat posteriorment ha maldat per ocultar. D’altra banda, les actes del
Centre de Cultura Valenciana insinuen que la reunió tinguda a Castelló i que
esdevingué la definitiva en l’acord dels criteris que regularien les Normes degué ser el
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2 de desembre, una data, doncs, que coincideix amb la conjectura que deixava indicada
al meu treball Les Normes de Castelló. Textos i contextos.

Adés he indicat que la part tercera del llibre trenca l’esquema general de l’obra.
En aquest sentit les quatre monografies dels grans promotors de les Normes se’m
representen com a una mena d’apèndixs, que bé podien haver estat estudis elaborats
al marge del pla que guia la redacció del llibre. Una sensació semblant provoca la lectura
de les pàgines dedicades a La llengua valenciana, de Lluís Revest, un espai potser
desproporcionat (pp. 76-116) tot i que l’obra va esdevenir rotundament clau en la fase
definitiva de l’acceptació de les Normes.

Fet i fet, Les Normes de Castelló. L’interés per la llengua dels valencians al segle XX,
del professor Josep D. Climent, mereix de ser tinguda com una obra fonamental per
entendre la qüestió de la normativització valenciana contemporània. Ja he avançat que
passarà com a una peça estel·lar del programa commemoratiu del 75è aniversari de les
Normes. Ara, precisament aquesta condició de producte jubilar fa l’efecte que imposa
algunes servituds al llibre, com ara la precipitació amb què l’autor sembla haver-se
sentit obligat a tancar l’edició. A unes tals pressions atribuesc, posem per cas, certes
errades de picatge en la composició mecànica del text i la dispersió de criteris en la
transcripció de documents, la barreja dins la bibliografia de referències bibliogràfiques
absolutament tangencials respecte del tema central de l’obra i sobretot l’absència d’una
mena de paratext que es manifesta imprescindible especialment en un estudi de la
densitat informativa com el que analitzem. Vull dir que és previsible que el lector reste
sorprès davant una fi sobtada de l’obra, precisament on potser esperava la compilació
d’un seguit de conclusions o, pel cap baix, reflexions paratextuals a manera d’epíleg.

De tota manera, la colla de minúcies que acabe de ressenyar no són sinó petites
ombres que es difuminen sota el fulgor que irradia un estudi que, sens dubte, es
consolida com una aportació eminent a la bibliografia abundosa que circula sobre les
Normes. Fet i fet, Les Normes de Castelló. L’interés per la llengua dels valencians al segle
XX es confirma com una de les obres cabdals del 75è aniversari, una efemèride que, per
cert, ha excel·lit per la diversitat, l’abundor i la qualitat d’iniciatives commemoratives
adreçades a vindicar l’actualitat de les Normes, un objectiu que ha comptat amb el
protagonisme especial de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua.
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