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Una
burla més

I en són tantes ja, que fa por pensar
que aqueixa frase feta que diu: «u s’a-
costuma a tot» siga veritat. Perquè
aleshores sí que estaríem perduts del
tot, ja que significaria que admetríem
com la cosa més natural del món que
el nostre govern, el govern valencià,
tingués, com de fet té, com a norma en
la seua actuació, no només la ineficà-
cia més manifesta i el sectarisme més
evident, sinó també el cinisme més des-
carat que desemboca en una autèntica
befa continuada dels valors de sentit
comú i decència mínims que se suposa
ha d’observar qualsevol societat que
es vulga dir civilitzada.

Per això, com per sort encara u no
s’acostuma a aqueixa forma de fer
política canallesca i aprofitada, rep
amb sorpresa indignada decisions i
actuacions del nostre Consell que no
tenen un altre qualificatiu que el de
burla. En el cas que comente, per enè-
sima vegada, burla a la llengua dels
valencians i, de pas, insult a la
intel·ligència de tots. Perquè, ¿de

quina altra manera pot qualificar-se el
nomenament, el passat juny, del senyor
Ricardo Bellveser com a membre de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua?

D’acord. Estem parlant de l’Aca-
dèmia Valenciana de la Llengua, ja des
del començament una mala broma pel
seu plantejament més polític que cientí-
fic i, per tant, per la seua composició,
amb un important nombre d’acadè-
mics, començant per la comissària polí-
tica que hi fa de presidenta, Ascensión
Figueres, sense cap mena de qualifica-
ció per a ser-ho, si no és la de medio-
critats intel·lectuals a sou del PP. ¿Què
més dóna, se’m dirà, per tant, una
altra? Perquè el perfil del senyor Bell-
veser, per molt que vulga el senyor

Castellano, que el proposà, no és un
altre que el de ser un intel·lectualet a
sou —en el seu cas a molts sous (mem-
bre del Consell Valencià de Cultura i
del consell rector de l’IVAM, director
de la Institució Alfons el Magnànim,
director del programa Encontres, de
Punt 2...), amb els diners de tots, és
clar— del partit que governa, que ha
fet tota la seua obra en castellà i que,
no sols no ha estudiat ni usat el valen-
cià, sinó que ha estat molts i molts anys
un acarnissat militant contra la llengua
que ara, suposadament, ha d’ajudar a
«perfeccionar».

Però jo crec que sí que importa. I
importa pel que he dit al principi, per-
què, per molt repetitius que siguen els
insults i les burles que el govern valen-
cià dirigeix a la societat que diu repre-
sentar, no ens hi podem acostumar, no
podem veure’ls com «normals», primer
pas per a justificar-los i, per tant, per a
assumir «graciosament» la derrota.
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