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Entrevista a Vicent Pitarch (escriptor i membre de l’IEC):
«El capteniment de l’AVL m’ha semblat fins i tot patètic»

Vicent Pitarch i Almela és doctor en Filologia Catalana i membre de l’Institut d’Estudis
Catalans. Acaba de publicar dos llibres: Les Normes de Castelló. Textos i contextos
(Ajuntament de Castelló) i Converses amb Joan Simon, Enric Valor i Rafael Súria. Ho-
menatge a les Normes de Castelló (Alambor), tot just quan acabem de commemorar el
70è aniversari de la ratificació valenciana de la normativa fabriana, efectuada a Castelló
de la Plana l’any 1932. I encara un altre: De camí a Fisterra, amb el qual va ser guar-
donat amb el IV Premi Ulisses de narrativa que convoquen la Fundació Caixa Castelló
- Bancaixa i Tàndem Edicions.

-Enguany ha estat un bon any per a vostè,
pel que fa a l’edició de llibres. N’ha publicat
dos sobre la commemoració del 70è aniver-
sari de les Normes del 32, i un altre que cons-
titueix la seua primera incursió en el món de la
literatura.

-Sincerament, penque força i em trobe en
forma. Sobre les Normes, a banda dels dos
llibres esmentats, hi ha conferències, articles,
iniciatives culturals diverses... Pel que fa al Pre-
mi Ulisses, ha estat una ruptura (millor, un pa-
rèntesi) en la meua trajectòria de professional
de la ploma; una experiència gratificant, im-
previsible per a mi mateix.

-Amb les dues obres sobre el 70è aniversari
de les Normes de Castelló, pretenia aportar
alguna cosa? Potser recuperar l’esperit de con-
còrdia i d’acord que va inspirar la creació
d’aquelles Normes?

-Ignore si alguna raó biològica em suscita
una atracció especial envers les Normes de
Castelló. En tot cas, és evident que el meu com-
promís civil em fa veure en les Normes el sím-
bol de la vella aspiració d’aquesta societat per
normalitzar-se i, en contrapartida, el blanc de
maniobres pertorbadores. El cas és que les
meues primeres recerques a l’entorn de les
Normes daten de força abans del 1982. I el
70è aniversari ens arribava amb motivacions
afegides: el funcionament de l’Acadèmia i les
càrregues en profunditat, originàries de la més
alta instància de la Conselleria del ram, llan-
çades contra el nivell de flotació de les Nor-
mes.

-No creu que l’esperit conciliador s’ha tren-
cat a l’AVL?

-Aquesta ruptura no és pas d’ara; ve de l’any
78, afavorida per la tríada Attard - Abril
Martorell - Broseta, els quals sens dubte hauri-
en beneït avui l’AVL. Per recuperar la raciona-
litat i la concòrdia, vaig considerar que el 70è
aniversari hi podia constituir una oportunitat

favorable. És en aquesta direcció que vam
promoure el debat civil al voltant de l’actuali-
tat de les Normes, un debat que vam estendre
des d’Elx fins a Benicarló, amb participació
d’universitats i d’ajuntaments, d’Escola Valen-
ciana i del STE-PV, per exemple, i en el qual
va exercir un protagonisme nítid la seu caste-
llonenca de l’Institut d’Estudis Catalans.

-Gairebé tot l’espectre de l’esquerra valen-
ciana esperava molt més de l’AVL. Hom parla-
va obertament que la creació de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua posaria fi per sem-
pre més al sempitern «conflicte lingüístic valen-
cià», per dir-ho en termes de Rafael Ninyoles.
I se’n va parlar, també, de «pau lingüística».

-Home! No siguem ingenus. La magnitud del
conflicte és tal que poc podia aspirar a supe-
rar-lo una acadèmia, ni que fóra l’AVL. Arra-
conar l’estultícia que representa mantenir tres
o quatre codis ortogràfics ja hauria estat prou.
Però, ja ho veus, ni tan sols en aquesta parcel·la
ridícula, no s’hi ha aconseguit cap «pau lingüís-
tica».

-No creu que tot plegat responia més aviat
a les argúcies d’Eduardo Zaplana, a l’engany
d’aquest senyor per fer créixer el seu protago-
nisme i alhora beneficiar el seu partit?

-Decididament, la posada en marxa de l’AVL
és una operació de maquillatge polític del
preministre Zaplana. I no hi ha res més, al seu
darrere. Un poti-poti i un trapicheo (no estic
segur que trapichech siga valencià genuí!) amb
tots els ets i els uts, que encaixava magnífica-
ment amb la campanya de promoció del
preministre. La cosa patètica va ser que s’hi
deixassen enganxar d’altres.

-Des del mateix moment de la creació de
l’AVL, es va trair l’esperit que l’animava. Es va
dir que almenys dos terços dels seus membres
havien de tenir un currículum filològic plena-
ment competent. I això no es va complir.

-Una part no sols considerable, sinó substan-

cial (i remarque aquesta adjectivació), del
consistori acadèmic és tan competent en cata-
là com en polonès, si fa no fa, i potser serien
tan aptes per a una acadèmia de perfils lingüís-
tics com per a una d’agrimensura. Fa basar-
da de reconèixer-ho. De totes maneres, sem-
bla que en aquella casa s’hi vulga ara comen-
çar de zero, una gosadia que fóra insuporta-
ble.

-La presidenta de l’AVL és llicenciada en Fi-
lologia Espanyola. No és això una provoca-
ció?

-Considere vergonyós que una institució
acadèmica opte per la genuflexió davant una
imposició política d’aquest gruix. Crec que,
també ací, hi convé guardar les formes. Tot
plegat alimenta el complex d’inferioritat crònic
i el servilisme que continuen actius en certs
segments de la societat valenciana.

-Què en pensa, del fet que els llicenciats en
Filologia Catalana hagen de presentar-se a un
examen que els acredite la seua competència
lingüística «en valencià» per poder accedir a
les oposicions?

-Aquest és un episodi tan esperpèntic que
solament pot entendre’s com a fugida endavant
d’un conseller al qual les intrigues internes li
han barrat el pas a la poltrona acadèmica que
potser somiava. Ben sovint, la política valenci-
ana es mou entre aquesta mena de turbulènci-
es, això no és cap secret per a ningú.

-L’AVL, finalment, es va formar amb una «fau-
na» de 21 membres com més va més hetero-
doxos, entre «poetes, moriscos i capellans»?

-Per cert, va córrer la brama que l’AVL com-
memoraria amb tota mena de recursos el 10è
aniversari de la mort de Fuster, però, ai!,
supose que a la seu de Sant Miquel dels Reis
deuen ocupar-se en altres cabòries. Em pare
a pensar en la mena d’article que avui escriu-
ria l’homenot de Sueca sobre l’AVL i m’es-
garrife.
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-Què li ha semblat l’actitud de l’IIFV, en
aquest assumpte?

—D’entrada, de desconcert, una reacció,
d’altra banda, ben explicable. Però, tot d’una,
s’hi ha sobreposat, i ara esmerça tanta
tranquil·litat, racionalitat i imaginació com pot
per tal d’analitzar la circumstància present.
L’AVL és una realitat i, per tant, un risc que cal
tenir ben en compte. No s’hi val a la desqua-
lificació gratuïta, i prou. Hem de reconduir la
situació. Ara mateix, el gran tema pendent que
té el Consell General de l’IIFV per a la prope-
ra reunió és un debat sobre la funció que hau-
ria de tenir, en aquesta conjuntura concreta de
coexistència amb l’AVL.

-L’AVL, l’IIFV, l’IEC... Quin és l’organisme al
qual s’han de remetre els valencians en matè-
ria normativa?

-D’ençà de les Normes de Castelló, no n’hem
tingut cap dubte: l’Institut d’Estudis Catalans.
L’IIFV s’hi mou, en aquesta esfera, amb lleial-
tat i coherència estrictes. I l’AVL és una boira
absoluta, i això és força greu. I com a tal ho
denuncie amb l’energia que convinga.

-Per què l’única seu oficial de l’IEC es troba
a Castelló?

-Clar i ras, la societat castellonenca, des dels
partits fins a les empreses mediàtiques, des de
l’Ajuntament i la Diputació fins a les associaci-
ons de veïns, mantenen el seny mínim que es-
cau a una societat dialogant, a l’hora d’iden-
tificar la llengua nacional del país, i també a
l’hora d’avaluar la tasca científica i social que
fa l’IEC. No en va aquesta fou la ciutat de la
concòrdia lingüística, l’any 1932.

-L’Ajuntament de Castelló, del PP, ha contri-
buït en un dels llibres que vostè ha publicat
recentment sobre les Normes del 32. La socie-
tat castellonenca manté una actitud molt més
equànime pel que fa a la qüestió lingüística?

-L’Ajuntament de Castelló va publicar, l’any
1982, el llibret commemoratiu del 50è aniver-

sari de les Normes, Castelló de la Plana per la
llengua. I, en vespres del 21 de desembre de
2002, publicava Les Normes de Castelló. Tex-
tos i contextos. Per cert, la presentació d’aquest
llibre va tenir totes les traces d’un acte instituci-
onal de commemoració de les Normes: al mig-
dia i a la sala de plens de l’Ajuntament, sota
la presidència d’una delegació de l’alcaldia,
el president de l’IEC i el president de la Socie-
tat Castellonenca de Cultura; i davant d’una
gernació ciutadana, que representava els par-
tits de la localitat i nombroses entitats cíviques
i sindicals.

-Quina és la relació actual entre la seu de
l’IEC de Castelló i l’AVL?

-Tocant a les relacions que manté, fins al
moment present, l’AVL envers altres institucions
acadèmiques, confesse que hi veig actituds
absolutament grotesques; en concret, respec-
te de l’IEC, en alguna ocasió el capteniment
de l’AVL m’ha semblat fins i tot patètic.

-Com a membre de l’IEC, quina opinió li
mereix l’AVL? Creu que era necessària?

-Reconec que té un paper delicat. Ara bé:
la seua actuació fins ara no ens ha reportat el
mínim rèdit, i a sobre ha contribuït a introduir
nous elements de confusió. La conclusió és cla-
ra: l’AVL hauria d’hivernar-se, en aquestes cir-
cumstàncies. No era necessària, en absolut.
Ara bé, sempre he cregut i continue mantenint
que la seua constitució era legítima, en termes
polítics; no pas necessària; tampoc convenient
en les condicions amb què va constituir-se. I,
per descomptat, en la situació present, la veig
negativa.

-No creu que l’AVL contribueix a dilapidar
la unitat de la llengua catalana? Que en mini-
mitza l’ús, que accelera el procés de substitu-
ció lingüística al País Valencià?

-No puc atribuir-li tanta força, per fortuna.
Mira: aquesta societat (no sols la valenciana,
el conjunt nacional de la catalanitat) va dotar-

se de codificació mitjançant els compromisos
estrictes de la ciutadania, al marge de qualse-
vol intervenció institucional. Som una societat
amb una magnífica capacitat de resistència, i
d’autoorganització. Ja ens aniria bé tenir al
costat l’esfera de les institucions públiques. Però
la deserció d’aquestes no implica que desapa-
reguem del mapa.

-Què en pensa, de la polèmica recent so-
bre els criteris de catalogació dels llibres en
català que feia servir la Biblioteca Nacional?
La solució final de catalogar-los tots amb
l’abreviatura «cat», independentment de la
seua procedència geogràfica, però afegint-
hi entre parèntesi «val», si així ho especifi-
ca l’editorial valenciana, no és una solució
de rebaixes?

-És una mostra de la incapacitat d’Espanya
per entendre la condició catalana, com l’èus-
cara i la gallega. No hi ha més. Almenys la
solució que em suggereixes no la veig ni per-
versa ni ridícula, que ja és prou.

-Finalment, ens podria fer cinc cèntims de la
seua novel·la?

-És un llibre de viatges que recull l’experièn-
cia intensa que viu el «pelegrí» de l’era digital
a través de les senderes que transcorren entre
Donibane-Garazi i Sant Jaume de Galícia i des
de Borce (a l’altra vessant pirinenca de
Somport) fins a Fisterra. Heus ací la recreació
personal d’un camí de Sant Jaume, autèntic
sender de metàfores, únic al món, on es com-
bina la majestuositat de l’art romànic amb
l’atracció per una mena de viatge iniciatiu i
l’encant que susciten venerables corrues de
romeus i senderistes originaris de tots els punts
d’Europa, els quals han fressat aquestes vies
mil·lenàries, curulles de tradicions, misteris, lle-
gendes, gestes, experiències místiques o trape-
lleries de lladres, meuques i brivalls.

Juli Capilla




